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RESUMO 

Buscando a necessidade de resgate da tipografia manual o presente trabalho 
desenvolveu uma plataforma de conhecimento sobre esse meio de impressão no 
mercado tecnologicamente renovado da contemporaneidade. Por meio do 
conhecimento prático e literário sobre a atuação da oficina tipográfica aplicado ao 
Metaprojeto – gestão de design aplicado a complexidade, com o auxílio da Estratégia do 
Oceano Azul – desbravador de novos mercado – foi possível entender as relações que a 
viabilizam no mercado atual. O estudo só foi possível utilizando a Oficina Tipográfica 
de São Paulo – OTSP - como estudo de caso, por ser uma oficina atuante, que não só 
possui os equipamentos necessários e tradicionais, bem como ações inovadoras tanto na 
utilização da tecnologia antiga, como também na sua atuação mercadológica. 

Palavras-chave: oficina tipográfica, gestão de design e oceano azul 

ABSTRACT 

Seeking the need for rescue manual printing this paper has developed a platform of 
knowledge about this type of media in technologically renewed market 
contemporaneity. Through practical and literary knowledge about the performance of 
typography applied to meta-project - design management applied to complex, with the 
help of Blue Ocean Strategy - pioneer new market - it was possible to understand the 
relationships that enable the current market. The study was only possible using the 
Printing Office of São Paulo - OTSP - as a case study, for being an acting workshop, 
which not only has the necessary equipment and traditional as well as innovative 
actions in both the use of old technology, but also in its marketing activities. 

Keywords: typography, design management and ocean blue 
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introdução 
 
A impressão tipográfica é uma técnica desenvolvida no séc XVI com a finalidade de 
reproduzir em série os livros, como meio de propagar conhecimentos. Foi a primeira 
tecnologia de impressão desenvolvida, utilizando equipamentos e diminuindo o esforço 
do homem que, até então, limitava-se a produzir manuscritos. 
 
Esse meio de produção perdurou por entre séculos, exercendo atividades que requerem 
atenção, cuidado, esmero com os materiais utilizados e com o processo de impressão. 
Tudo isso acabou desenvolvendo uma relação de identidade muito forte entre o 
produtor e o produto. Esta identidade determina uma cultura, um modo de pensar e 
fazer tipografia expandindo seu campo de trabalho, influenciando grupos sociais, 
fazendo desta uma filosofia de vida e o que a coloca num patamar de tradição.  
 
Tipografia, assim chamada, é a arte de compor texto unindo letra por letra, em seguida 
preparar a tinta, o papel e com o auxílio de uma prensa realizar a impressão. Todo o 
processo é realizado a partir de equipamentos próprios, assim como sua medida, o 
ponto tipográfico. O processo de composição remete à antiga metáfora ‘se o 
pensamento é um fio de linha o narrador é fiandeiro – mas, o verdadeiro contador de 
histórias, o poeta, é um tecelão’ logo, a página escrita passou a ser chamada de textus - 
tecido em latim (BRINGHURST, 2005).  
 
Suas relações afetivas estão intrinsecamente relacionadas ao seu conceito de produção. 
A composição, ofício do tipográfo, não se realiza apenas ao manejo dos tipos, fios e 
vinhetas, ou seja, tudo que imprime, mas também aos materiais que criam espaços na 
composição. Assim como na música onde a composição se estrutura tanto com notas 
como com as pausas (LUPTON, 2006 apud MELLO, 2012). 
 
A arte de tipografar iniciou o desenvolvimento e estudo das artes gráficas e assim como 
alguns dos seus conceitos e nomenclaturas ultrapassaram seu tempo. Atualmente, 
tipográfo é quem desenha letras. Porém, essas novas letras, digitais, ao abandonarem os 
metais perdem sua dimensão. 
 
Atualmente o estudo da tipografia manual, não faz parte dos cronogramas de ensino 
das instituições de design, seu conhecimento limita-se a entender que esse é um 
processo mecânico de impressão. As oficinas tipográficas foram transformadas em 
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indústrias gráficas, seus equipamentos substituídos e iniciados novas formas de 
imprimir, os livros que se referem ao assunto pouco explicam, abordando mais as 
relações entre os termos.  
 
A Oficina Tipográfica de São Paulo – OTSP desafia a atemporalidade da tipografia. 
Realizando, num primeiro momento, um trabalho de garimpagem, resgatando os 
equipamentos que ainda restam desse processo. Num segundo momento oferecendo 
cursos de composição com os próprios equipamentos, onde é possível entender na 
prática seu raciocínio de composição. No terceiro momento disponibiliza o espaço para 
realizar pesquisas e trabalhos referentes ao assunto além de realizar impressos para fins 
comerciais.  
 
Logo, essa pesquisa tem a intenção de mostrar a capacidade de uma oficina tipográfica, 
a partir do estudo de casos da otsp, quanto ao seu valor histórico e seu conhecimento 
técnic. Assim, como o conhecimento prático das artes gráficas, resgatando sua memória. 
Mostrando que não foi ultrapassada pelas atuais tecnologias, como parece. Em 
contrapartida possibilita trabalhos em parcerias mantendo-se viva para a construção do 
novo. Como propõem Aloisio Magalhães (s/d) “só se protege o que se ama, só se ama o 
que se conhece”. 
 
A fim de solucionar a problemática da inserção da oficina tipográfica no meio 
tecnologicamente renovado1 na contemporaneidade, fez-se necessário entender a 
evolução histórica dos meios de impressão e os fatores que compõem o mercado atual. 
Em seguida entender o processo tipográfico e seus equipamentos e processos por meios 
práticos e didáticos, como a busca por manuais – cartilhas de aprendizes do ofício.  
 
O Metaprojeto foi escolhido por ser uma gestão de design para um mundo complexo. 
Trazido para a atualidade composta por um excesso de informação e velocidade 
fazendo surgir a necessidade de um aprofundamento, comparação e mesclagem das 
informações que de fato são importantes. No entanto esse método utiliza de seis 
relações circum-adjacentes: aspectos produtivos e tecnológicos; aspectos tipológicos 
ergonômicos e formais; aspectos mercadológicos; aspectos socioculturais; sistema 
produto/design e sustentabilidade socioambiental, para desenvolver uma plataforma de 

1 Tecnologicamente renovado: quer dizer que possui equipamentos modernos que executam atividades 
antes realizadas manualmente. 

12 
 

                                                             



  

conhecimento. Por meio das informações inseridas é obtida uma base de dados 
possivelmente existentes para desenvolver qualquer tipo de projeto, seja ele um produto 
ou serviço. 
 
Mas, para melhor compor essa plataforma também foi utilizado de uma estratégia 
mercadológica, a Estratégia do Oceano Azul, que utiliza de princípios com fundamento 
para desbravar novos mercados apropriando da livre concorrência e do pioneirismo nos 
setores de produtos ou serviços. Com o mercado supersaturado surge uma mudança de 
foco, percebendo que a necessidade e a função perderam vez para o marketing assim 
como o modismo para a marca. Logo o uso dessa estratégia ocorreu sem dificuldades 
por seus princípios serem muitos próximos aos aspectos do Metaprojeto. E por 
assimilaridade esta agregou valor mercadológico de unicidade. 
  
Todas as etapas de desenvolvimento da pesquisa e da plataforma de conhecimento são 
apresentadas nos capítulos seguiuntes.
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1.1 Objetivo geral 
 

Analisar o funcionamento de uma gráfica que se utiliza de técnicas tradicionais tipo 
leterpress2, a OTSP, e seu enquadramento na teoria do metaprojeto e estratégias de 
oceano azul. 
 
Objetivos Específicos  

 
e Compreender as técnicas de impressões tradicionais de gráficas tipo leterpress; 
e Identificar os fatores que compõem o mercado das gráficas em um mercado 

tecnologicamente renovado; 
e Conhecer em profundidade a gráfica OTSP; 
e Compreender as diferenças e semelhanças de ambos os modelos de gráfica, 

identificando como as tradicionais ainda podem se manter frente ao novo mercado. 
 

1.2 Justificativa  
 
Essa pesquisa se faz relevante desde de sua característica inicial de historiar o processo de 
impressão, principalmente ao que tange o tipo leterpress, elucidando, com a construção 
por meio de estudo prático e teórico de manuais para esse tipo de impressão tipográfica. 
 
Quanto ao uso das teorias de Metaprojeto e estratégia do oceano azul, estas foram 
importantes para melhor entender como gráficas do tipo leterpress ainda conseguem se 
manter num mercado tecnologicamente renovado, bem como buscar estratégias para 
auxiliar nessa manutenção e ‘guerrilha mercadológica’. 
 
Mais precisamente sobre a estratégia do oceano azul, esta busca encontrar meios que 
levem empresas a se manterem livres de concorrentes, voltando-se para inovações não 
incrementais, mas radicais. Porém, essas inovações podem não ser tecnológicas, mas 
organizacionais, entre outras. 
 
 

2 Leterpress definido como um tipo de impressão tipográfica segundo Fábio Lopez (2013). 
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Fig. 01: Máquina de impimir desenvolvida por Gutenberg. 
Fonte: wikimedia, 2013.
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“o novo não brota do nada, 
o novo dialoga constantemente com a tradição, 

uma tradição viva”. 
 

Antônio Carlos Nóbrega, 2009.

 
 
 
 



Fig 02: Linotipo. 
Fonte: wikimedia, 2013.

Fig 03: Linha da linotipo. 
Fonte: shopify, 2013.
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1.Tecnologia  
de Impressão Manual 
 

Neste capitulo será descrito um breve histórico e evolutivo dos processos de impressão 
manual. Onde muitos deles tiveram uma vida útil relativamente curta. Mas, que a 
tipografia manual, o primeiro e mais influente dessas técnicas, foi a que perdurou com 
vigor até o surgimento das tecnologias digitais. E mesmo diante de uma forte atuação 
do processo de impressão offset a tipografia manual não enfraqueceu. E atualmente, 
mais uma vez ameaçada, ressurge como uma releitura da tipografia do passado. 
 
1.1 passado - Tipografria  

 

A tipografia é um sistema de impressão que surgiu para inovar o manuscrito no período 
renascentista. Segundo Mello (2012), essa técnica foi apresentada em 1451 por Johann 
Gensfleisch zur Laden – Gutenberg – mestre ourives de Mainz na Alemanha. Trazendo 
no significado da palavra do grego typos (marca, figura, caracter) e grapho (escrevo).  
 

A finalidade dessa técnica de impressão era a de agilizar o processo de produção de uma 
obra, no caso, o livro. A invenção se popularizou com a primeira impressão realizada 
por seu criador com a famosa Bíblia de 42 linhas, obra de dois volumes contendo 1.282 
páginas com 42 linhas cada e com, aproximadamente, 3 milhões de caracteres 
(HEITLINGER, 2006; CLAYE, 1888). 
 

Ele conseguiu executar uma síntese técnica por meio do 
aperfeiçoamento de uma prensa de rosca para vinho e azeite. Essa 
prensa já havia sido alterada para receber papel e usada para a 
prensagem manual de xilogravuras. Gutenberg adaptou e substituiu 
os blocos de madeira com letras por todo o processo de gravação de 
metalografia do caractere tipográfico. Esse processo envolvia o 
calígrafo, o gravador de punções das letras, o metalúrgico – 
responsável por obter a liga metálica e pela fundição dos caracteres 
móveis, que eram moldados a quente individualmente – e o 
tipográfo, que juntava os caracteres para formar palavras, linhas, 
páginas, permitindo assim a impressão de uma certa quantidade de 
cópias (WERNECK, 2010, p. 20) 

 

Por motivos políticos e comerciais, essa tecnologia foi mantida em segredo no seu 
início. Assim sendo, as oficinas tipográficas geralmente ocupavam ruínas e conventos, 
segundo os historiadores. O que se sabe, é que algumas das primeiras oficinas 
funcionavam anexas às oficinas copistas (GAUDÊNCIO, 2004).

tecnologia de impressão manual e 18 
 



Fig 04 e 05: Ramas 
Fonte: corrupiola e outubrodesign, 2013.

Fig 06: Pedra de impressão. 
Fonte: timerime, 2013.
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Assim, a produção de livros seguiu por pouco mais de meio século. Sendo somente em 
1796 que Aloys Senefelder, de Munique, concluiu o processo planográfico de 
impressão, ou litografia, que, através de uma experiência inusitada de escrever com um 
lápis gorduroso sobre uma pedra, desenvolveu uma técnica que utiliza pedra calcária de 
grão muito fino e baseia-se na repulsão entre a água e as substâncias gordurosas. Sua 
denominação, oriunda também do vocabulário grego, lithos (pedra) e graphein 
(escrever) designado por “pedra de impressão”. Da mesma forma, também foi 
considerada um enorme passo na evolução da impressão de caráter comercial, por 
diferenciar-se da de Guntemberg, onde, ao invés de imprimir a partir de uma matriz de 
relevo, com uso de fendas e sulcos na matriz, transfere a imagem do plano – superfície – 
desenhando utilizando gordura aplicada sobre a superfície da matriz (GAUDÊNCIO, 
2004; HEITLINGER, 2006).  
 

Não obstante, em 1800 foi inventado o 3.º Earl de Stanhope, uma prensa de ferro, por 
Charles. A platina continuava a comprimir o papel sobre a fôrma, mas um sistema de 
alavancas aumentava consideravelmente a força. Portanto, imprimiam-se mais folhas – 
250folhas/hora - e a qualidade de reprodução foi enriquecida pela uniformidade da 
pressão na tiragem (CARDOSO, 2004). 
 

Porém, a mais significativa dentre as novas tecnologias foi à introdução da prensa 
cilíndrica a vapor de Konig por volta de 1812. Ao apresentar a transformação 
extraordinária efetuada na capacidade de gerar impressos, avaliada ao comparar a cifra 
da Stanhope com as 4.200 folhas/hora que nela podiam ser impressas. Prensa I de 
quatro cilindros que foi construída para o jornal londrino the times por Applegarth e 
Cowper em 1827 conforme Figs 09 e 10 (CLAIR, 1976: 360-380; MEGGS, 1992: 132-137 
apud CARDOSO, 2004; 40) 
 

Concomitantemente, mesmo que o uso da infográfica tenha sido iniciado em 1637 por 
René Descarte, introduzido no estudo de geometria analítica, foi apenas em 1822 a 
primeira vez que uma imagem fotográfica foi produzida em gráfica, desenvolvendo a 
relação de imagem texto numa impressão. A invenção foi chamada pelo seu criador 
Joseph Nicéphore Niepce, de heliogravura (gravação pelo sol) e sua imagem pode ser 
vista na Fig. 11. 
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Fig. 07 e 08: 3.º Earl de Stanhope.  
Fontes: abc e letterpressprinting, 2013. 21



 
 
Mesclando os vários conhecimentos desenvolvidos para reprodução de imagens, Alois 
Senefelder começa a fazer experiências com litografia multicolorida prevendo o 
aperfeiçoamento para reprodução de pinturas. Porém, foi o impressor francês 
Godefroy Engelmann quem patenteou a cromolitografia, em 1837, marcando então a 
chegada da impressão em cores, interferindo mais uma vez na sociedade e na economia 
(MEGSS, 2009). 
 
Por fim em 1886 Ottamar Mergenthaler, um imigrante de ascendência alemã, 
apresentou, a linotype a New York Tribune. Consta que uma máquina de linotipo 
substituía de sete a oito compositores manuais. Essa foi a última tecnologia a utilizar o 
metal como matéria prima. Trazendo mudanças para o comércio gráfico e expansão da 
comunicação, por apresentar a queda de preço no jornal de três centavos nos anos 1880 
para um ou dois centavos, enquanto o número das páginas multiplicava-se e a 
circulação disparava (idem). 

 
No período de 1870 e 1880, onde há o domínio da litografia, se tornando o sistema ideal 
pelas mídias impressas, como: cartazes, rótulos, revistas ilustradas, entre outros. E com 
sua minuciosa descrição da preparação da matriz, com essência química e não mecânica, 
renasce o desenho das letras manualmente com flexibilidade de adequação de texto à 
imagem. Com isso, se rompe com o mecanicismo, porém, continua a utilizar os 
modelos de desenhos das letras.  
 
Em compensação as oficinas tipográficas com medo de serem excluídas contratam 
artistas para criarem alfabetos inspirados nos cartazes, e todas essas invensões levaram a 
redefinir o próprio conceito de tipografia. E a litografia foi decisiva ‘se colocada lado a 
lado com a produção multiestilística da era digital’, dando início à nova tipografia 
(GAUDÊNCIO, 2004). 
 
Com essa inovação tecnológica, o artista deixa de produzir os trabalhos gráficos para ser 
responsável pelo desenho do texto e da imagem na matriz de impressão e assim, não só 
passou a ser responsável pelo desenho das letras como também “responsável por todo  
elemento de design a ser reproduzido pela máquina”, além da aplicação de cores por 
meio da cromolitografia, o que levou ao futuro ‘design gráfico’. “O crescimento 
fenomenal colocou a cromolitogravura em todas as cidades norte-americanas e, em 
1890, mais de 8 mil pessoas estavam empregadas em sessenta empresas de impressão 
litográfica” (idem; MEGGS, 2009).
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Fig 12: Koenig's 1814. 
Fonte: tipografos, 2013.

Fig 11: Nicéphore. 
Fonte: wikimedia, 2013.

Fig 09 e 10: Máquinas cilíndricas .  
Fonte: timerime e farm8.staticflickr, 2013.
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O início do séc XX foi marcado com o capitalismo e junto vieram as crises de valores de 
representação estabelecendo novas formas de pensar a relação tempo-espaço. O 
dinheiro se torna forma invisível de crédito. A fotografia, o novo olhar sobre as formas 
de perceber o espaço e o movimento e as novas tecnologias de impressão ampliam a 
circulação da informação por meio de jornais e revistas. Nesse mesmo período Ford 
inaugura a linha de montagem industrial, fragmentando as tarefas. Segundo Gaudêncio 
(2004) “o modernismo nos legou uma grande lição: que a atividade artística envolve 
também material e técnica, e que ambos estão presentes em todas as atividades que 
buscam a criação e interpretação de signos”. 
 

Sob a influência de todas essas transformações a tipografia não só foi sofrendo 
alterações quanto a sua forma, significado e aplicação, mas também a forma de enxergá-
las, sobre a influência do movimento modernista, principalmente, em sua segunda 
metade. É então nos novos meios de impressão do séc XX que o tipógrafo perde esse 
contato direto com o suporte que trabalha. “A tecnologia atropela a intuição” 
(GAUDÊNCIO, 2004). 
 

Com todos esses desenvolvimentos nas tecnologias de impressão gráfica e o Brasil 
necessitando restringir suas importações durante o ano de depressão econômica com a 
queda da bolsa de NY em 1929. Ocorreu a ampliação do parque manufatureiro de São 
Paulo, em 1941, para o maior centro industrial da América Latina. Segundo Hallewell 
(2005), esse desenvolvimento o converteu em um dos maiores centros gráfico do 
hemisfério ocidental com: 
 

4.368 firmas de impressão tipográfica, 33 oficinas litográficas e 26 
estabelecimentos de estereotipia, os quais empregavam uma força de 
trabalho especializada de cerca de quinze mil pessoas – além de 
abrigar dezesseis das 38 fábricas de papel mais importante do Brasil. 
Sua produção representava 70% do material de leitura impresso no 
país (hallewell, 2005, p.485). 

 
Nessa fase as atividades editoriais nacionais estavam centradas nos livros didáticos e de 
literatura infantil, primeiramente. Por conseguinte, em revistas e periódicos, ficando em 
última colocação os cartões.  
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Fig 13, 14 3 15: cartões e contite. 
Fonte: tumblr, 2013.
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1.1 futuro – Letterpress 
 

O letterpress1 se apresenta como uma junção das formas letering e tipografia das letras 
classificada por Gaudêncio (2004) em: a escrita, o letterring e a tipografia. Onde a 
primeira é feita à mão, de caráter único e autoral, enquanto a segunda, na forma 
desenhada, combinando diversos traços, já a última, pode ser desarticulada obedecendo 
a um sistema de mecanização. 
 

E o atual sistema de impressão se classifica em sete tipos: relevografia; encavografia; 
planografia; permeografia; eletrografia; híbridos; digitais diversos. E a tipografia passa a 
pertencer a uma subclasse da relevografia, assim como o offset é da planografia. 
 

Segundo Fábio Lopez (2013) o letterpress (printing)2 é definido como o tipo de 
impressão tipográfica “inclui tipos móveis, clichês de metal e/ou fotopolímero e outras 
formas de impressão por relevo [relevografia] que utilizando de matrizes físicas e 
máquinas de impressão/prensas”. Segundo Mello (2012) é uma denominação 
comumente usada nos Estados Unidos para impressão direta “realizada diretamente da 
matriz entintada para o suporte a ser impresso”, ou seja, impressão tipográfica 
(CHOCOLADESIGN, 2013). 
 

Ou seja, a impressão tipográfica ou letterpress configura-se como uma releitura da 
tipografia tradicional, por sofrer interferências de algumas outras tecnologias atuais, tais 
como o uso da escala Pantone como referência de cores, o uso de papéis de algodão afim 
de melhor exprimir a saliência tátil do baixo relevo causado por esse meio de impressão. 
Assim, como o uso de clichês, viabilizando a impressão de lettering por meio da 
impressão gráfica analógica ou tradicional. 
 

Assim sua beleza se exprime em forma de arte alcançando uma excelência estética e de 
qualidade pela experiência contida nessa técnica. E desenvolveu características vindas 
desde o séc XV. Seu desempenho apresenta um papel importante na produção de livros, 
por meio de atividades que diversas vezes era exercida inicialmente “por distração mais 
que por vocação” levando ao prazer de admirar os textos, sentindo ao imprimi-los. 
Tudo isso resulta no estímulo da apreciação da impressão perfeita abrindo a um novo 

1Do dicionário Michaelis: letterpress n 1 texto impresso. 2 impressão tipográfica. 
2 Printing: print.ing n 1 impressão: ação de imprimir. 2 estampagem. 
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mercado para obras produzidas pelos poucos impressores com gosto e inclinação para 
publicar bons livros (McMURTRIE, 1965):  
 

E a arte aparece quando, de um complexo de noções 
experimentadas, se exprime um único juízo universal dos [casos] 
semelhantes [...] E com o multiplicar-se das artes, umas em vista das 
necessidades, outras da satisfação, sempre continuamos a considerar 
os inventores destas últimas como mais sábios que os das outras, 
porque as suas ciências não se subordinam ao útil (ARISTÓTELES, 
p.11-12 ). 
 

Sendo hoje esse resultado apreciado no estado da arte da impressão tipografia, 
visualizados nos trabalhos realizados aqui no Brasil pelas empresas pioneiras Letterpress 
Brasil em parceria com a Oficina Tipográfica de São Paulo – OTSP, pelo Estúdio 
Carimbo e alguns experimentos do Corrupiolas. Além dos trabalhos desenvolvidos na 
Austrália pela empresa The Distillery, na Inglaterra pela Letterpressdesign, além de 
algumas outras nos Estados Unidos.  

 

O que provocou não só “o belo despertado pelo valor tátil desse tipo de impressão” 
(GAUDÊNCIO, 2004) como o resgate a fidelidade da natureza escultórica da tipografia 
como “a própria essência da palavra escrita” (CHAPELL apud GAUDÊNCIO, 2004). 
 

E assim, como reafirma Eric Gill, grande tipógrafo do século XX, as palavras de Chappel 
“as letras são coisas e não imagens de coisas”. Reafirmado na sua relação entre tátil e 
visual, como descreve o prof Júlio Plaza: 
 

A tendência do sentido visual é a de homogeneizar um campo, a de 
vê-lo contínuo e unificado, ocupado e preenchido pelos objetos, a de 
perceber o cheio, o tátil nos faz perceber as diferenças por contraste 
e proximidade, a experiência acentuada pelo intervalo entre 
objetos(...) para o tato, cada momento é único e sua forma mais 
significativa é o intervalo, enquanto que para o sentido visual é a 
conexão (chappell apud gaudêncio, 2004, p. 95). 

 

O que então “para o teórico pós-moderno Fredic Jameson, esse fascínio pelo 
tradicional, filtrado pela produção da sociedade de consumo, confere ao historicismo 
pós-moderno um traço claramente kitch, um pastiche do passado”. Resgatando da 
tipografia manual não só o jeito de fazer, mas sua forma características clássicas 
(GAUDÊNCIO, 2004). 
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Fig. 29: Marcador de páginas 
Fonte: otsp-autoria própria, 2013.
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1.3 a otsp 
 
Após conteúdo apresentado sobre a história da tipografia manual e as tecnologias de 
impressão atual. Prosseguiremos apresentando a Oficina Tipográfica de São Paulo 
como se dá sua atuação no mercado tecnologicamente renovado. 
 
A OTSP  é uma organização não governamental inaugurada em 2004 em parceria com o 
SENAI localizado na rua Bresser, 2315, Moóca – SP. É presidida por Marcos Mello como 
diretor presidente, artista plástico e designer gráfico, doutor em História Social – USP e 
colaborador da revista Tupigrafia. E por Cláudio Rocha como vice-presidente, designer 
gráfico especializado em tipografia, escritor, palestrante no Brasil e exterior e co-editor 
da revista Tupigrafia.  
 
Atua aplicando a tipografia manual à tecnologia de impressão como uma releitura 
Utilizando de algumas tecnologias atuais, como por exemplo: e Utilização dos meios 
artísticos contemporâneo não limitando-se aos equipamentos tradicionais. Por meio de 
clichês a arte desenvolvida no computador é ‘transportado’ para se adaptar a impressora 
tipográfica; e Não há limitação de cores, pois utiliza a escala pantone como referência, 
assim como adaptação de tintas offset para a tipografia; e Releitura do processo de 
impressão transformano o que era considerado erro pelos tipográfos como o principal 
elemento dessa tecnologia, porque até então não há nenhuma tecnologia que a 
reproduza. Então essa cravação, ou baixo relevo apresentado no papel impresso 
propositadamente pode ser melhor visto no papel algodão.  
 
Essa iniciativa da OTSP  parte de um processo de garimpagem dos equipamentos 
buscando resgata-los. Em seguida proporciona cursos e desenvolver produtos gráficos 
editoriais, disponibilizando seus equipamentos para a produção por meio de parcerias. 
Além de dá suporte a outras oficinas iniciantes como a Tipô-MG, de herdeiras e a 
Sission-RJ, empresa famíliar que trabalha com design. E por fim presta serviços 
contratados por escritórios e agências e parcerias junto a ong’s.  
 
O que prova sua capacidade de atuação num cenárrio tecnlogicamente renovado e 
possibilita o conhecimento e a propagação desse meio de impressão. Por todos esses 
trabalhos produzidos possui seus direitos reservado desde 2007. Sendo essas qualidades 
que a definiu para o estudo de caso. Então, seguiremos agora com os métodos aplicados 
para a viabilização deste estudo de caso. 
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Fig. 17: Icnográfico do processo de impressão offset 
Fonte: blogdografico, 2013.

Fig. 18: impressão offset 
Fonte: superativaorby, 2013.
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2. Tecnologia de  
impressão atual 
 
Aqui serão abordados os meios de atuação dos processos de impressão atual. Como 
essas empresas tecnologicamente renovadas se relacionam mercadologicamente. E uma 
breve apresentação da OTSP como objeto de estudo, seu surgimento e formas de 
atuação no mercado. 
 

2.1  Offset  

 

Offset é uma técnica de impressão que consiste na reação de não mistura entre água e 
gordura (tinta gordurosa). A descoberta do processo foi ocasional e aconteceu devido a 
uma falha na produção de uma folha impressa frente e verso, pelo americano Ira 
Washington Rubel. O nome offset, do inglês: “fora do lugar”, vem do fato da 
impressão ser indireta, ou seja, a tinta passa por um cilindro intermediário (blanqueta) 
antes de atingir a superfície do papel. Este método tornou-se o principal meio de  
impressão de grandes tiragens (a partir de 1.000 unidades). Já para menores volumes sua 
utilização “não compensa”, uma vez em que o custo inicial do torna inviável nesses 
casos.  
 

A impressão offset possui uma das melhores definições de imagem entre os sistemas de 
impressão tradicionais. A imagem impressa em offset possui os contornos bem 
definidos, facilmente observáveis por meio do conta-fios (ANTUNES, 1997; GRAPHICA,  
2007;  ABGT e CETESB, 2003 e IDEMDESIGN, 2013). 
 
Esse sistema classificado em planas ou rotativas. As planas trabalham a partir de folhas 
soltas e oferecem melhor qualidade, ideal para impressão de cartões de visitas, folders, 
panfletos, folhetos, cartazes e livros enquanto as rotativas utilizam bobinas de papel e 
são próprias para projetos em grande tiragem como revistas e jornais (PRINT, 2013).
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Fig. 19 e 20: Retículas e fotolito de imagem com cores de retícula separadas. 
Fonte: globo e wikipedia, 2013.
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A representação das imagens nesse processo de impressão se dá por uma sucessão de 
centenas e de milhares de pequenos pontos.  Essa ‘rede’ de elementos geométricos é 
responsável pela composição das cores e dos degradês da imagem e é chamada de 
retícula.  
 

O uso da retícula permite reproduzir imagens por meio de uma ilusão de ótica.  Os 
pontos da retícula variam em tamanho ou quantidade, de modo que em áreas claras da 
imagem coberta de tinta será relativamente pequena em relação à superfície branca.  
Enquanto nas áreas escuras da imagem haverá maior quantidade de pontos ou estes 
serão maiores. Isso ocorre porque nossa visão não distingue, a olho nu, e em distância 
de observação normal, os pequenos pontos que compõem a imagem reticulada.  O que 
leva a ilusão de variação tonal, ou seja, a cor que visualizamos é resultado de uma 
‘mistura’ entre a luz refletida pelo suporte de impressão e aquela absorvida pelos pontos 
impressos. 
 

Essas imagens se mostrarão descontínuas se observadas ao microscópio, pois se 
consegue enxergar a estrutura dos grãos de pigmento.  Isso ocorre em impressões de 
degradês, nuances, sombreados e em todas as variações com uma ou mais cores. A 
retícula acontece a partir de quatro cores básicas (CMYK = cyan, magenta, amarelo e 
preto) sendo possível obter-se uma enorme gama de tonalidades (PUBLISHER, 1996). 
 

Após o desenvolvimento do sistema de impressão offset, surgem inúmeras inovações e 
aperfeiçoamentos paralelamente, como, por exemplo, o sistema de cores normatizadas 
pela empresa Pantone. 
 

Fundada em 1962 por Lawrence Herbert, diretor da companhia iniciou como uma 
pequena empresa que fabricava cartões de cores para companhias de cosméticos. Em 
1963, desenvolveu o primeiro sistema de cores.  Entre os primeiros produtos, estavam os 
Guias Pantone, que consistiam num grande número de cartões com aproximadamente 
5cm, impressos num dos lados com uma série de cores relacionadas e unidos num 
pequeno livro (MUNDODASMARCAS, 2009).  
 

Hoje, a Pantone projeta livros de amostras com vários matizes de cores mais usados, 
além de fórmulas com mistura de tintas que podem produzir cada cor do livro. Para 
obter os valores exatos das cores, são utilizadas amostras impressas em laboratório e 
medidas com colorímetros e que ainda podem ser ajustados para garantir uma 
reprodução melhor das cores.
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Fig 21: Escala Pantone. 
Fonte: astaquimica, 2013.
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“A Pantone oferece aos designers, aos fornecedores de software e aos fabricantes de 
tinta, as informações de que necessitam” (TIPOGRAFOS, 2013). Além de proporcionar 
um catálogo impresso de amostras, recentemente existe uma biblioteca de paletas de 
software que permite visualizar as cores exatas na tela. Cada amostra é acompanhada 
pelos números das cores. No caso das amostras antigas, são apresentados apenas valores 
das cores em CMYK, mas as mais recentes têm valores LAB1, CMYK2 e RGB3 (PETROV, 
2010). 
 
Contudo, as vantagens do processo de impressão offset são sua capacidade de 
reprodução do mesmo material e sua velocidade, podendo chegar a milhares de folhas 
por hora, tornando o custo de impressão unitário muito baixo. Enquanto perde pelo 
alto custo para produção da matriz, além da demora no processo de criação à impressão 
final e quantidade excessiva de insumos para máquina (CRECIO, 2013). 
 

1 LAB: Modelo utilizado para converter um modelo de cor para outro, por exemplo, converte de RGB para 
CMYK, primeiro ele converte para LAB e, então, de LAB para CMYK. 
2 CMYK: O método mais comum de reprodução de imagens coloridas em papel por combinação de 
pigmentos  Ciano (Cyan), Magenta (Magenta), Amarelo (Yellow) e Preto (Black). 
3 RGB: As cores são criadas acrescentando luz a cada uma das cores intervenientes no processo, 
Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue). 
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Fig 22: Máquinas de impressão digital  
Fonte: dubuitjet, 2013.
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2.2 digital 
O que era conhecida como Artes Gráficas, passou a ser chamada de tecnologia 

gráfica, tamanha foi a evolução dos aplicativos e equipamentos depois da 
digitalização do processo produtivo. (Horie, 2009) 

 

A impressão digital é definida a partir de qualquer meio de impressão em que a imagem 
é gerada. A partir de um arquivo digital ela é transferida diretamente para uma 
impressora, seja ela laser, jato de tinta, offset digital. Atuante praticamente em todos os 
produtos da indústria gráfica, além de equipamentos que executam algumas atividades 
complementares, como, por exemplo: o corte de vinil para a produção de adesivos, 
entre outros, ela complementa e amplia as possibilidades do processo offset. Atuando 
como um parceiro do sistema de impressão offset (ABGT e CETESB, 2003). 
 

Nesse sistema, a prova de cor ou prova de contrato é impressa no próprio equipamento 
de produção, assim como, é possível imprimir qualquer volume a partir de uma cópia, 
praticamente pelo mesmo custo (LOPES, 2005 apud GONÇALVES). 
 

A linguagem por ela utilizada é a mesma que do offset. A diferença é que, no offset, 
antes de realizar a impressão, é preciso gerar uma imagem em fotolito e depois grava-lo 
na chapa. Enquanto na digital, o processo é direto. Chamada de PostScript essa 
linguagem e interpretação dos elementos que compõem os arquivos a serem impressos 
foi desenvolvida pela Adobe na década de 1980. Sua evolução é o Adobe pdf Print 
Engine, desenvolvida com a mesma tecnologia pdf dos softwares. No entanto, permite 
“que arquivos pdf1 sejam rasterizados em todo o fluxo de trabalho, tornando 
desnecessário o nivelamento de ilustrações transparentes, possibilitando um fluxo 
completo que utiliza tecnologia comum para gerar, visualizar e imprimir arquivos pdf” 
(HORIE, 2009). 
 

Outra tecnologia agregada pelos processos digitais é o rip (Raster Image Processor) que 
normalmente são instalados em computadores específicos. Sua robustez e estabilidade, 
é devida à exigência de grande volume de memória. Este “é um software específico 
usado para interpretar e gerenciar o fluxo dos arquivos PostScript e pdf, possibilitando 
a separação das cores e reticulando-as se necessário, em arquivos individuais para serem 
gravados nos fotolitos, nas chapas litográficas ou compondo a imagem final para a saída 
na impressora digital” (FALLEIROS, 2003).

1 PDF: Portable Documento Format) desenvolvido originalmente para facilitar o tráfego de arquivos pela 
internet. Devido sua confiabilidade, sem perda de qualidade, foi sendo adaptado pela indústria gráfica, 
que o adotou, tornando-se um novo padrão para fechamento e distribuição de arquivos (HORIE, 2009). 
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Fig 23: processo de impressão digital 
Fonte: samsung, 2013.
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Fonte: Manual Prático de Produção Gráfica, 2013.
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Para Lopes [s.d.], essa nova indústria gráfica passa a atuar como um prestador de 
serviços, um colaborador e parceiro de alta confiabilidade do cliente, tendo como 
finalidade auxiliar o cliente em busca de uma solução mais adequada para sua questão, 
ao invés de apenas vender um impresso gráfico. O que requer muito mais que uma 
relação de compra e venda, e sim, uma cumplicidade mercadológica, onde a realização 
de um, dependerá do desempenho do outro e vice-versa. Para Steler (2009) seria a 
Gestão de Relacionamento com o Cliente, CRM do inglês: Customer Relationship 
Marketing. Ou seja, o relacionamento agora é muito mais estreito e confiável, e esta 
confiança o fidelizará, pois a indústria gráfica terá que atender diretamente o ‘cliente do 
cliente’. 
 
Por fim, possui vantagens que vão até os maiores trabalhos em cores digitais de tiragens 
pequenas. O tempo de impressão mais rápido e sua comunicação personalizada. Assim 
como a impressão é versátil e de alta qualidade, ela se equipara ao offset, além de ampla 
variedade de materiais de impressão, gramaturas, tamanhos e materiais de impressão 
combinados na mesma tiragem. Em contrapartida, seu custo unitário é muito alto, 
possui fragilidade na impressão de grandes quantidades e dependência total da 
assistência técnica especializada da informática, o que resulta no alto custo, quando 
torna-se necessário um acabamento especial.  

2.3 Fatores que compõem o mercado 

 

De acordo com a pesquisa realizada pela ABTG2 (2003), a indústria gráfica atual 
apresenta grande diversidade, pois atende a todos os setores da economia incluindo 
serviços públicos e financeiros, publicitários, editoriais, prestadores de serviços e a 
indústria de manufatura como um todo, resultando em diferentes processos de 
produção. 
 
As características de seus produtos finais, podem ser classificadas em oito grupos:  
 
e Embalagem: que compreende a impressão de cartuchos, caixas, rótulos e outras 
embalagens;  
e Editorial: que abrange a edição e impressão de livros, revistas e periódicos;  
e Formulários: planos ou contínuos; 

2 ABTG: Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica. 
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e Promocional: que inclui, principalmente, posters, cartazes e catálogos;  
e Artigos de Papelaria: incluindo papel para carta, formulários oficiais;  
e Pré-impressão: compreendendo a criação e o desenvolvimento de mídia impressa; 
e Impressos Comerciais: abrangendo, entre outros, talonários, agendas, cartões postais; 
Diversos: que inclui baralhos, produtos para festas como copos, pratos e guardanapos, 
papel de presente, cardápios, etc (MACEDO e VALENÇA, 1997). 
 
 

Esse setor possui grande número de pequenas empresas registradas, tendo um mercado 
propenso à entrada de novos competidores por conta das barreiras econômicas e 
tecnológicas consideradas baixas. O que leva ao aumento da concorrência, onde as 
pequenas empresas passam a competir com as médias e grandes. Sendo as micro ou 
pequenas empresas de origem familiar, característica tradicional do setor gráfico 
brasileiro.  
 
Do total, apenas 7% das empresas possuem certificações ISO 9000 e 14000, 
demonstrando que o setor tem muito a melhorar em soluções otimizadas, porém 83% 
dos empresários mostram interesse na certificação. 
 

Possuem também parque de máquinas novo, com 60% dos equipamentos com menos 
de dez anos de utilização, com financiamentos em torno de 1,6 bilhões, com 4% 
revertidos em qualificação de mão-de-obra, principalmente para novas tecnologias. 
 

Apresentam problemas como a concorrência das gráficas informais, dificultando o 
pagamento dos impostos, ausência de mão-de-obra qualificada, reajustes dos preços dos 
insumos, inadimplência dos clientes. As pesquisas do SEBRAE-SP mostram que 29% das 
empresas não sobrevivem ao primeiro ano de vida e 56% fecham até o quinto ano de 
existência. E um valor significativo destas fecham antes de completarem sete anos de 
existência no Brasil, segundo o IBGE (2009). 
 

Em termos de quantidade de gráficas, no Brasil, o ano de 2010 fechou com 21.933 
estabelecimentos em atividade e com 275 mil funcionários empregados, apresentando 
16% o total de gráficas convencionais e 24% das gráficas que não imprimem, apenas 
oferecem serviços de pré-impressão e acabamento. O ano de 2009 apresentou um total 
de vendas no setor somando em R$ 22.7 bilhões de reais e foi observado um aumento 
de 33% de impressos digitais nos últimos 3 anos, o que levou a 11% dessas empresas a 
investirem em máquinas e equipamentos no setor. Das empresas de impressão digitais, 
93% possuem recursos de impressão à cores (ABIGRAF-SP e GEDIGI, 2010).
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Já em termos monetários, as importações totalizaram US$ 224,9 milhões de dólares até 
maio de 2013, dando destaque aos editoriais (livros e revistas), responsável por “30% das 
compras no exterior, o que representou US$ 67,3 milhões ou 9,9 mil toneladas”. No 
segmento de cartões, a contribuição foi com 27%, ou US$ 60,4 milhões de dólares e 415 
toneladas de produtos (ABIGRAF-NACIONAL, 2013). 
 
Ainda assim a OSTP consegue se inserir neste mercado como mais um nicho. O seu 
produto, quanto à característica, não se diferencia das já oferecida pelo setor. Pois ela 
inovando na mistura da nova com a antiga tecnologia. Buscando uma forma artística 
produzindo de forma tradicionalmente e utilizando das tecnologias atuais resultando 
num produto gráfico atraente e inovador. O que não a torna um competidor direto do 
setor. Pois seu foco não está na quantidade, nem na velocidade, mas, sim na qualidade 
da impressão. 
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3. Design estratégico Vs 
método do oceano azul 
 
Serão apresentados os métodos utilizados e suas ferramentas de atuação: design, inovação, 
estratégia de mercado. Por meio do Metaprojeto e seus aspectos que possibilitam o 
desenvolvimento de uma plataforma de conhecimento sobre o produto e/ou serviço que se 
deseja investir ou aprimorar e A Estratégia do Oceano Azul que prima pela liderança 
mercadológica.  
 
3.1 Inovação e design 
   

 ‘Para inovar temos que aprender a explorar o conhecimento, imaginar, fazer expectativas’  
(Bezerra, 2011) 

 

‘Um dos principais desafios das artes visuais é o de formar, deformar e transformar o olhar’ 
(Cardoso, 2012) 

 
Para o design, a inovação é uma estratégia de diferenciação dentro de um cenário fluido e 
dinâmico, assim defende Moraes (2010). Para melhor entender essa fluidez e dinâmica do 
cenário atual é preciso lidar com a complexidade.  
 

Ainda para Moraes (2010), a complexidade tende a se caracterizar pela inter-relação recorrente 
entre a abundância das informações, hoje facilmente disponíveis e desconexas, ou seja, 
quando há mais de uma parte com uma pequena conexão. Esse conceito se fundamenta no 
dualismo: distintos e conexos. Da distinção corresponde a variedade das partes enquanto na 
conexão o vinculo. E ainda pode “significar [...] um estado de desordem e de caos, enquanto a 
conexão tenderá à ordem”. Portanto a complexidade não será a presença nem a ordem nem a 
desordem, mas do intervalo entre eles (PIZZOCARO, 2004 apud MORAES, 2010). 
 
De acordo com Bezerra (2011) “quando olhamos para trás [...] verificamos que a única 
constante é a constante mudança e a inescapável tendência de sofisticação e complexidade”, o 
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que significa que é necessário mudar constantemente, porém essa mudança ocorre a cada dia 
com maior valor complexo. E essa constante complexa nos leva às contradições. 
Logo a inovação acontece quando vencemos as contradições, quando achamos algo que 
incorpora aparente opostos. E durante o processo de criação, esses opostos surgem numa 
relação cíclica entre tradição e desejo, informação e inovação (BEZERRA, 2011 e CARDOSO, 
2012). 
 
A inovação, segundo Kiss (2005) é a ‘exploração bem sucedida de novas idéias’ geradas pela 
criatividade que foi aplicada com foco em uma determinada intenção, por meio do design. 
Este que surge com o desenvolvimento de artefatos em busca de sobrevivência: “objeto feito 
pela incidência da ação humana sobre a matéria-prima: em outras palavras, por meio da 
fabricação. Sua raiz etimológica está no latim arte actus, ‘feito com arte’; e ela está na origem 
do termo ‘artificial’, ou seja: tudo aquilo que não é natural” (CARDOSO, 2012). 
 
Logo, por meio do design que são atribuídos os significados aos artefatos, associando-os a 
conceitos abstratos com estilo, status, identidade. Mas, para atribuir significado ao artefato é 
preciso entender, seja qual for a profundidade, e saber o que já se passou com ele ou, no caso 
de um artefato móvel, por onde ele passou.  
 

A existência de qualquer objeto decorre dentro de um ciclo de vida que 
comporta desde a criação até sua destruição. Quanto mais tempo ele 
consegue resistir – ou seja, manter-se íntegro e reconhecível – maior será a 
chance de incidirem sobre ele as mudanças de uso e de entorno (cardoso, 
2012, p.66). 

 
No caso dos artefatos que abordam as tradições, tem como ponto de partida as lembranças, 
carregando, com isso, o valor de memória por sua capacidade de lembrar o que já viveu ou 
aprendeu e relacionar isso com a situação presente, se tornando o mais importante mecanismo 
de constituição e preservação da identidade de cada um. E essas lembranças se formam por 
meio da memória que se relaciona com a experiência. Intimamente uma alimentando e 
estabelecendo a outra. “Mesmo tendo os cinco sentidos operantes, uma pessoa sem acesso à 
memória torna-se incapaz de se relacionar com o mundo” (CARDOSO, 2012). 
 
Segundo Cardoso (2012), cada um extrai do passado aquilo que considera importante, ou 
relevante, e o assimila àquilo que considera ser sua identidade no presente, com isso, o 
imaterial passou a ser considerado um fator decisivo em quase todos os domínios, 
principalmente numa área como o design. Mas que nas aparências trazem nos objetos 
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significados, isso quer dizer que todo artefato material é também comunicação, informação, 
signo. E tudo isso está presente na impressão gráfica, rede de comunicação visual impressa e 
mais antiga, e que possibilitou o surgimento da rede visual (a sinalização) e da rede invisível (a 
telecomunicações) (CARDOSO, 2012). 
 
Logo, um cenário de inovação quanto mais diversificado melhor, pois o pensar diferente vem 
das conexões. Mas, também é importante aprender a descartar, pois se ficarmos presos a 
alguma parte, perdemos a visão do todo (BEZERRA, 2011). 
 
E isso é facilmente percebido no caso do nosso objeto de estudo que facilmente se destaca 
como um produto e/ou serviço inovador, por a estrutura das gráficas atuais, baseado nas 
informações contidas no cápitulo 2.2 – fatores que compõem o mercado, apresentarem um 
direcionamento maior para os avanços tecnológicos.  
 
Iniciaremos a seguir com uma descrição dos métodos utilizados: o Metaprojeto e A Estratégia 
do Oceano Azul respectivamente. Para que possa ser entendido sua aplicação. 
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3.2 metaprojeto 
 
O metaprojeto tem como objetivo oferecer um posicionamento como ponto de partida 
e de reflexão para novos desafios do projeto num cenário fluido e dinâmico condizendo 
perfeitamente com a posição que se encontra este objeto de estudo. No entanto 
iniciaremos entendendo como ele atua e descrevendo o como se dá sua aplicação. 
 
A cultura projetual exige hoje a compreensão do conceito de gestão da complexidade. 
Além de que o designer atual deve utilizar de novas ferramentas, instrumentos e 
metodologias para a compreensão e a gestão da complexidade contemporânea 
(MOARES, 2010).   
 
No caso do Metaprojeto, no entanto, este é utilizado como um instrumento de auxílio 
ao design contemporâneo a fim de compreender e interpretar as complexas condições 
produtivas e projetuais existentes na atualidade. Por possuir afinidade com o fenômeno 
atual de complexidade, o método dialético e suas leis – “ação recíproca” (tudo se 
relaciona) e “mudança dialética” (tudo se transforma) (MARCONI e LAKATOS, 2003 
apud MORAES, 2010). Quando na dialética, segundo Marconi e Lakatos: as coisas são 
analisadas em movimento, pois ‘nenhuma coisa está “acabada”, encontram-se sempre 
em vias de se transformar, desenvolve-se’. Mostra que as coisas não existem isoladas, 
separadas umas das outras e independentes, mas sim como um todo unido e coerente, 
cujo movimento de um, interfere nos resultados do outro. Os objetos e fenômenos são 
organicamente ligados entre si, tanto na sociedade como na natureza: 
 

 [...] nenhum fenômeno da natureza pode ser compreendido, quando 
encarado isoladamente, fora dos fenômenos circundantes; porque, 
qualquer fenômeno, não importa em que domínio da natureza, pode 
ser convertido num contrassenso quando considerado fora das 
condições que o cercam (Macone e Lakatos, 2003, p.101 apud 
Moares, 2010, p.21). 

 
E o que se encontra no princípio do design moderno do séc XX, funcionalista, 
consolidado pelo arquiteto Louis Sullivan de que ‘a forma segue a função’, vem a ser 
reformulado por vários meios: 
 

[...] como os defendidos pelos semiológicos que apregoam que a 
forma segue a interpretação, ou nas palavras de estudiosos como 
Andrea Branzi, que diz que a forma segue a emoção, ou ainda como 
exposto pelo designer japonês Isao Hosoe quando nos lembra que a 
forma segue o bom senso (moares, 2010, p.17).
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No entanto a forma deixa de ser uma questão objetiva funcional e passa a ser ligada aos 
fatores semânticos, psicológicos e subjetivos. Segundo Antonella Penati (2004), “a 
forma de pensar no passado se baseava no conhecimento global dos recursos 
disponíveis, nos vínculos, nos contornos das possíveis consequências das ações e da 
suposta clareza e estabilidade dos objetos a serem atingidos”. Portanto, a forma e as 
funções que compreendem o produto passam a ser o ponto de partida e não o fim do 
projeto (MORAES, 2010, p. 18 a 21).  
 

Iniciando então o âmbito projetual à individualização, definindo o problema, a seguir 
conhecer o problema, antes de chegar ao resolvendo o problema. O que para Munari 
(1981) no desenvolvimento de um projeto era entendido como certas coisas deveriam ser 
feitas antes de outras, prevendo as possibilidades de escolha que um projetista poderia 
ter diante si. Como ele discorre:  

 
O método projetual para o design não é algo absoluto e definitivo; é 
algo modificável quando se encontram outros valores objetivos que 
melhorem o processo. É esse fato ligado à criatividade do projetista 
que, ao aplicar o método, pode descobrir qualquer aspecto para 
melhorá-lo (moraes, 2010, p.18 apud munari, 1981, p.18). 

 
Então o design que antes buscava resolver os problemas de cada fase linear do processo 
agora passa a trabalhar com a possibilidade de cenários. Dessa forma o metaprojeto se 
estabelece, pela formatação e análise teórica que precede a fase projetual ao elaborar um 
ou mais cenários por meio de novas propostas conceituais (concept1), destinadas a um 
novo produto ou serviço, ou a efetuação de análises corretivas (diagnose) em produtos 
e/ou serviços já existentes (MORAES, 2010, seq.) 
 

O Metaprojeto é ainda apresentado ‘como um modelo de intervenção possível’, junto 
ao cenário complexo, cheio de inter-relações. Seu método é de abordagem e 
aproximação por meio de fases e tópicos distintos, propondo o desmembramento da 
complexidade em partes para uma análise de forma individual e com maior 
probabilidade de acertos e soluções. Servindo como um instrumento de auxílio ao 
design contemporâneo, na compreensão e interpretação das complexas condições 
produtivas e projetuais existentes na atualidade. 

1 concept: do dicionário Michaelis significa n conceito, noção, concepção, ideia.  Segundo Moraes, 2010 é 
um conceito sintético. 
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Na disciplina metaprojeto, existe uma relacão biunívoca, direta e 
circundante entre todos os itens e aspectos que a compõem.

                  Fig 25: Quadro sintético das relações circum-adjacentes do metaprojeto

                  Fonte: Metaprojeto, 2010.
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Ele se consolida pela formação e sondagem teórica que antecedem a fase projetual ao 
elaborar um ou mais cenários por meio de novas propostas conceituais (concept) 
destinadas a um novo produto ou serviço e efetuação de análises corretivas (diagnose) 
em produtos e/ou serviços já existentes. De acordo com Moares (2010), o metaprojeto 
explora toda a potencialidade do design, contudo não produz um resultado como 
modelo projetual único, nem soluções técnicas preestabelecidas, pois ele gera uma 
plataforma de conhecimento que serve de guia para o processo projetual. 
 
É visto como uma disciplina que auxilia o projeto ao considerar: a comunicabilidade, a 
interface, a cognição, o valor de estima e o de afeto, o valor de qualidade percebida e se 
coloca ainda como mediador na definição do significado do produto (conceito) e da sua 
significância (valor), além de considerar: os processo dedutivo, as hipóteses possíveis e 
os cenários mutantes. Ele se utiliza desde as necessidades básicas, primárias e objetivas 
do produto, como também das secundárias, derivadas e subjetivas, relativas a 
emotividade, ao desejo e ao prazer.  
 
Além de observar as similaridades e os produtos ou serviços de mesmas funções, 
questiona como este se apresenta e sobre o público-alvo. A partir daí imagina cenários, 
práticas de uso, variações possíveis e consequências do produto ou as relações 
estabelecidas.  
 
Tem como objetivo a construção de um cenário existente ou futuro sobre uma 
plataforma de conhecimentos, onde se encontra uma prévia avaliação sobre os pontos 
positivos e negativos relacionados ao desenvolvimento dos produtos com foco em 
observação prévia do ciclo de vida, da tecnologia produtiva e das matérias-primas 
aplicáveis, dos fatores sociais e mercadológicos correlacionados. Assim como da 
concorrência estético-formal e dos fatores de uso reais dos artefatos, porém, através de 
relação circum-adjacentes e biunívoca, conforme pode ser verificado na Fig 24:  
 
3.2.1 Aspectos Mercadológicos 
 
No aspecto mercadológico, o designer não pode desconsiderar os fatores referentes a 
custo e a comunicação do produto. E alguns deles ainda são orientados para o aumento 
da produção ou para o aumento de vendas ou até para o controle do mercado. Em 
relação ao custo eles utilizam ‘o conceito de marketing mix proposto por Philip Kotler 
conhecido como 4P (produto, preço, pondo de venda e promoção. E já há a 
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possibilidade do quinto P – pessoa). Porém, no metaprojeto os fatores mercadológicos 
tem a função de entender o e definir os atributos do produto, por meio de: 1.cenário, 
visão e concept; 2. Identidade; 3. Missão e 4. Posicionamento estratégico.  
 

Do cenário entende-se como o local onde ocorrem os fatos, representação de uma 
história seus vários elementos e atores sociais no seu percurso. Da visão como o cenário 
concebido que acontece com uma ou várias hipóteses projetuais. Enquanto no concept 
é uma das alternativas projetuais apresentadas pela visão. 
 

Da identidade se obtém uma real e coerente integração entre produto, produção, 
comunicação e comercialização. Enquanto a missão define o caráter permanente de 
uma instituição, ou seja, o motivo da existência da própria empresa. Por fim, o 
posicionamento estratégico como a faixa de mercado em que a empresa atua ou 
pretende atuar. 
 

A aplicação prática se dá pela definição do cenário entendido como o local onde 
ocorrem os fatos, o espaço para a representação de uma história que é constituída por 
vários elementos e atores sociais no seu percurso narrativo. A visão pela capacidade de 
reconhecer os vínculos e visualizar sobre as possibilidades e as oportunidades presentes 
no cenário.  
 

E o concept a possibilidade projetual [...] como: acabamento, cor, textura materiais e 
outras informações. A identidade se dá pela coerente integração entre produto, 
produção vendas e comunicação, apresentada num quadro analítico que simula a 
identidade da empresa. A missão orienta o posicionamento estratégico, que orienta o 
planejamento, que orienta a pesquisa e o produto. E, por fim, o posicionamento 
estratégico que tem como função definir a faixa de mercado em que a empresa em 
estudo atua ou pretende atuar e utilizam-se de quadros para definir o posicionamento 
estratégico e a segmentação do mercado. 
 

3.2.2 Sistema Produto/Design 
 
Segundo Zurlo (2004, apud MORAES, 2010) O sistema produto2 é um artefato 
complexo, flexível e interativo que constitui a interface entre empresa, cliente e 
sociedade. O design estratégico inova nessas relações por meio da reconfiguração dessas 
interfaces.  No entanto, o produto deixa de ser um elemento isolado e passa a fazer 

2 Aqui, lê-se produto como qualquer artefato, inclusive o bidimensional e o digital. 
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parte de um processo que relaciona o produto, à comunicação e ao mercado e serviço, 
de forma circular. Logo sua aplicação se dá pela análise: da unidade formal, da 
harmonia visual, da coerência entre as partes e da mensagem percebida.  
 
3.2.3 Sustentabilidade e Socioambiental 
 

1. É entendido como o meio de inserção do hábito de prever a reutilização do produto ou 
sua reciclagem, ainda nas etapas de geração de alternativas. Com isso, a função do 
designer é a atividade de unir o tecnicamente possível com o ecologicamente necessário 
a fim de promover novas concepções sociais e culturais significativas. Para isso, o 
metaprojeto utiliza-se de variáveis como: utilização de materiais e processos de baixo 
impacto ambiental; consideração do ciclo de vida inteiro do produto e, por fim, a 
possibilidade de se ter design orientado para a sustentabilidade ambiental. E para 
melhor orientar o projeto se utiliza de coordenadas e linhas guias (Moraes. 2010, pgs. 66- 

68): 

 
2. Utilização de poucas matérias-primas no mesmo produto; 
3. Uso de materiais termoplásticos compatíveis entre si; 
4. Escolha de recursos naturais e de processos produtivos de baixo impacto ambiental; 
5. Utilização de poucos componentes no mesmo produto; 
6. Facilidade no desmembramento e fácil substituição dos componentes; 
7. Otimização das espessuras das carcaças dos produtos feitos em termoplásticos; 
8. Não utilização de insertos metálicos em produtos ermoplásticos; 
9. Não utilização de adesivos informativos, feitos de materiais que não sejam compatíveis com os 

do produto; 
10. Uso de madeiras sintéticas e/ou certificadas; 
11. Extensão da vida do produto (Moraes. 2010, 68). 

Aplicados por meio de tabelas e/ou gráfico comparativo. 
 
3.2.4 Aspectos Socioculturais 
 
A elaboração de um produto é fruto da interação dos atores envolvidos no projeto com 
a realidade sociocultural circundante que os influenciam. Sendo melhor percebido nas 
produções artesanais, com maior força a relação de significado e significância. E mesmo 
nos produto industriais, podem ser percebidas influências culturais, como 
interpretação do estilo de vida como forma de inserir o diferencial solidamente 
proporcionando novas experiências de consumo. 
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Assim, como também acontece com a identidade local, com o conceito de valorização 
territorial, se fazendo necessário o reconhecimento desses valores, heterogêneos e 
complexos, fruto da ambiência e cultura locais, a serem interpretados e decodificados 
como atributos intangíveis para os nossos artefatos industriais diante de um cenário de 
complexidade e fragilidade estabelecido. Logo, o design age unindo diferentes 
elementos em busca de harmonia e equilíbrio entre eles. 
 
Além da influência apresentada na relação entre estilo e estética que sempre esteve 
presente os movimentos de vanguardas artísticas, dentro da cultura material por meio 
de artefatos industriais. Proporcionando a estética a função de decodificar o significado 
e a significância do comportamento do homem enquanto ser social.  
 
E as influências dos novos materiais oriundos de novas tecnologias que também 
apresenta a concepção e a forma estética dos produtos industriais. Mas, que este não 
instituiu cenários futuros por são se relacionar harmonicamente com éticas ecológicas e 
ambientais, por conta de seu pensamento linear mecânico, racional e antropocêntrico. 
Como já dizia Vale (2005, apud MOARES, 2010), o homem sábio vive em harmonia com 
o Céu e a Terra. Sua aplicação é realizada por painel iconográficos, tabelas e gráficos 
comparativos. 
 
3.2.5 Aspectos Produtivos e Tecnológicos 
 
O surgimento de novas matérias-primas favoreceu uma mudança no aspecto de uso e 
na forma dos produtos. Esses fatores e atributos não foram concebidos apenas nas 
perspectivas funcionais e produtivas, mas, também a fatores relativos à sensibilidade, a 
emoção e ao sentimento. O que proporcionou a redução do tempo de processo 
produtivo, além de reduzir o número de componentes nos produtos, até possibilidade 
de aplicação. A mesma capacidade de materiais macios, leves, transparentes e 
translúcidos, também despertaram a emotividade, a estima e a qualidade percebida.  
 
A aplicação desses aspectos se dá pela descrição das características materiais e 
dimensionais do produto, assim como a cadeia e o processo produtivo dos materiais 
empregados.
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3.2.6 Aspectos Tipológicos, Formais e Ergonômicos 
 
Para Moraes (2010) a tipologia ‘é uma consequência de fatores que determinam a 
configuração formal dos produtos de uso diário’. E o que promove uma boa relação 
entre homem/espaço/produto são os fatores de uso, os tipológicos e os ergonômicos. 
Mas, a sua importância não se limita apenas ao uso, e sim também as sensações 
emotivas como: o prazer, a alegria, o medo entre outros. 
 
Para isso as coisas devem apresentar relações com o usuário. E para o design melhor 
entender essa relação, Norman (apud idem) descreve três níveis de design: design 
viceral, que se baseia no impacto emocional e de apelo imediato;  design 
comportamental, que tem como base somente a funcionalidade e o uso eficaz; e design 
reflexivo, que é completamente ligado a mensagem, à cultura e ao significado. Porém, 
faz-se necessário entender essa relação não só no sentindo indireto, mas como o local de 
mediação entre a mensagem e as intenções de uso. O que para Zingale (apud ibidem) 
nos leva a perceber a nossa inserção num campo da lógica semiótica definida por 
Charles Peirce, percebendo que as ações produzem a ciência. 
 
Para Deserti (apud MORAES, 2010) de forma hieráquica os atributos e as funções se 
classificam em quatro tipos: A. função principal, corresponde a função operacional do 
produto; B. função secundária, que dão suporte ao melhoramento da função principal; 
C. função de uso, referem-se as ações no campo físico; enfim D. função de estima, 
representam ações no campo psicológico. Buscando uma relação que vai além do físico.  
 
Sua aplicação é realizada pela descrição de cada elemento que compõe o produto, sua 
usabilidade e suas sensações ao utiliza-lo. 
 
A. Constelação de valor 
 
Introduzido por Michael Porter (1980, apud MORAES, 2010) diz respeito à sequência de 
fases compreendida entre a fabricação, comercialização e distribuição do produto [...] 
que vai desde a obtenção da matéria-prima, seu beneficiamento e produção até chegar 
ao consumidor final.  
 
Simultaneamente o design vai deixando de operar apenas no sentido da técnica e da 
forma e passa a se preocupar com o conteúdo imaterial, nesse caso é entendido como 
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uma ciência artificial, segundo Simon (1969). O que levou a ampliação do sentindo do 
‘valor’, que até então era relacionado apenas ao preço. 
 
E o valor passa a ser a representação do que é importante e que contempla as cargas 
afetivas, simbólicas e de igual maneira as culturais que passam a atuar de diversas 
formas: 
 
• Valor de estima: para produtos que transmitem maior emoção por meio de novas formas 

de sensibilidade por meio da visão (cores), do tato (textura) e do olfato (cheiro) favorecendo 
a interação do usuário com o produto. 

• Valor de estética: aplicado por meio de novos significados e significâncias o que relaciona a 
semiótica tornando-o uma teoria dos signos. E o seu valor está no produto e na relação 
psicológica e social do cliente com ele podendo atuar fisiologicamente, sensorialmente e 
simbolicamente. 

• Valor percebido: é a relação entre o nível com que o produto satisfaz as necessidades, 
através da qualidade percebida que envolve o antes, o durante e após o seu consumo. 

• Valor de uso: está ligado à disponibilidade e qualidade, ou função primeira do produto. 
• Valor de troca: está relacionado à disposição do consumidor em pagar para possuir o 

produto (bem próximo ao valor percebido). 
• Valor relacional: refere-se a um ‘nicho de consumidores e o consumidor procura melhor 

relação com a sociedade em que vivem, com outras pessoas e consigo mesmo. 
• Valor de design: refere-se ao valor elevado, agregado, sensível, único e diferencial.  

 
Portanto, o metaprojeto propõe ampliar o conhecimento do design, afim de direcioná-
lo à constelação de valor que mais se aproxima ao seu projeto, principalmente aos 
imateriais que hoje compõem a complexidade projetual.  
 
Seguiremos então, para o próximo passo que é entender A Estratégia do Oceano Azul. 
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3.3  A estratégia do Oceano Azul 
 
O método de Estratégia do Oceano Azul foi desenvolvido pelo coreano Professor W. 
Chan Kim e sua colega canadense Renée Mauborgne. Professores renomados do 
INSEAD Business School em Fontainebleau, perto de Paris. O método baseia-se nos 
resultados de 15 anos de investigação, durante as quais os professores analisaram mais do 
que 100 principais empresas de 30 indústrias diferentes. O livro foi um Best-seller 
traduzido em 43 línguas  (BOS-PARTNERS, 2013). 
 
A importância da Estratégia do Oceano Azul nessa pesquisa é de reforçar a relação 
produto x custo, dentro de todas as relações, baseadas nos aspectos do Metaprojeto. 
Consolidando a forma, a função e a emoção e esse resultado está apresentado na 
plataforma de conhecimento do produto desenvolvida no capitulo 5.  
 
Oceanos vermelhos são o espaço de mercado conhecido. Enquanto os oceanos azuis são 
o espaço de mercado desconhecido. E por ser um espaço desconhecido não existem 
modelos analíticos, nem princípios sólidos para gerenciamento de áreas de risco. 
Portando, é visto como arriscado, o que facilita a sua distância da concorrência (Kim e 
Renée, 2005, seq.). 
 
Por isso, utilizam o movimento estratégico, conjunto de decisões e ações gerenciais que 
resultam em importantes produtos e serviços capazes de criar novos mercados, e da 
inovação de valor1 como os meios favoráveis para o seu desenvolvimento. Inovação de 
valor aqui possui uma visão de valor reconstrucionista, ou seja, criar novas regras e 
melhores práticas para romper com o valor-custo vigente. Tornando-se a pedra angular 
dessa estratégia, pois envolve todo o sistema de atividades da empresa como: utilidade, 
preço e custo, alinhando-os adequadamente. Enquanto para os compradores o valor 
refere-se à relação do preço dos produtos e serviços, para a empresa resulta do preço na 
sua comparação com os custos (KIM; RENÉE, 2005, seq.). 
 
A fim de minimizar os riscos, essa estratégia desenvolveu quatro princípios norteadores 
da formulação, dois que impulsionam a execução e, por fim, realiza uma análise dos 
seus aspectos dinâmicos. E para pôr tudo em prática, utiliza de ferramentas e modelos 

1 Inovação de valor: para a estratégia do oceano azul quer dizer atribui a mesma ênfase ao valor e à 
inovação. 
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Fig 26: Ferramentas e modelos de análises

1. Matriz de avaliação de valor

2. Modelo das 4 ações

3. A matriz E-R-E-C

4. As três características da boa estratégia

5. Nova curva de valor
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de análise, conforme Fig 25 que são: a. matriz de avaliação de valor; b. o modelo das 
quatros ações; c. a matriz eliminar-reduzir-elevar-criar; d. três características da boa 
estratégia; e. leitura das curvas de valores. 
 
a. Matriz de avaliação de valor 

É um instrumento de diagnóstico que possui dois propósitos. O primeiro, captar a 
situação atual no espaço de mercado conhecido. O segundo um modelo para o 
desenvolvimento, pois ela cria condições para que as empresas vejam o futuro no 
presente. Respectivamente, permite a compreensão do investimento dos concorrentes, 
que qualidades possuem, entende a competição em termos de produtos, serviços e 
entregas e seus tipos de clientes. 
 
A partir disso, posiciona sua empresa reorientando seu foco estratégico, passando de 
concorrentes para setores alternativos, de clientes para busca dos não clientes do setor.  
A superação dos concorrentes significa agregar complexidade [...] – conjunto de 
características que refletem a singularidade [...] – reflete a qualidade. 
 
b. O modelo das quatro ações 

Possui a finalidade de reconstruir os elementos de valor para o comprador por meio de 
quatro perguntas-chave que questionam a estratégia e o modelo de negócios: 
 

e Que atributos considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados? 
e Que atributos devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões setoriais? 
e Que atributos devem ser elevados bem acima dos padrões setoriais? 
e Que atributos nunca oferecidos pelo setor devem ser criados? 

 

Para o desenvolvimento de uma nova curva de valor. Na primeira força a empresa a 
eliminar o que serve de base para a concorrência do setor, a segunda examina os 
excessos, a terceira identifica e corrige as limitações imposta aos clientes e, por fim, a 
quarta descobre novas fontes buscando novas demandas e mudando os preços. 
 
c. A matriz eliminar-reduzir-elevar-criar 

Aplicado sobre o modelo das quatro ações, essa matriz passa a ser um instrumento 
analítico suplementar. O funcionamento dessa ferramenta inicia com as quatro 
perguntas do modelo das quatro ações, enquanto as quatro ações buscam respostas às 
perguntas, a matriz direciona a sua aplicação, pois busca ao mesmo tempo a 
diferenciação e o baixo custo, rompendo assim com a relação valor-custo. Dá ênfase as 
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empresas que se dedicaram apenas em elevar e criar, aumentando sua estrutura de custo 
além de explorar a produção de novos projetos e serviços.   Possui fácil comunicação 
entre as equipes, independentes dos níveis, aumentando o envolvimento e dedicação. E, 
por fim, o preenchimento da matriz estimula as empresas a investigarem todas as 
características de valor baseadas pela concorrência setorial, resultando nas descobertas 
de premissas inconscientes que as orientam na competição. 
 
d.  Três características da boa estratégia 

A eficácia de um oceano azul é facilmente observada na curva de valores por meio de 
três qualidades complementares. Ou seja, toda estratégia notável tem foco, por ser 
notável possui singularidade, ou seja, diferenciam suas curvas de valor daquela que se 
caracteriza como a média e, por fim, apresenta uma mensagem clara e uma oferta 
verdadeira, a fim de que os clientes não percam a confiança e o interesse, isso quer dizer 
que ela deve ter uma mensagem consistente. 
 
e. Leitura das curvas de valores 

É preciso entender as curvas de valores e a compreensão e como a matriz de valor cria 
condições de ver o futuro no presente por meio de algumas características particulares 
como: 
 

e Estratégia do oceano azul: tende as três características: foco, singularidade e 
mensagem consistente. 
e Empresa a deriva do oceano vermelho: sua curva de valores se confunde com a dos 
concorrentes. 
e Excesso de atributos sem retorno: níveis de oferta de uma empresa são altos em todos 
os atributos. 
e Estratégias incoerentes: curva de valor sem rima e ritmo e as ofertas apresentam altos e 
baixos. 
e Contradições estratégicas: menos atributos de valor, e mais apoio e sustentação 
desfavorecidos.  
e Empresas com foco interno: linguagem usada na matriz é movidas pelas operações 
internas.

Design estratégico VS estratégia do oceano azul e58 
 



  

3.3.1 Os quatro princípios norteadores da 
formulação bem sucedida 
 
 3.3.1.1 Reconstrua as barreiras do mercado: neste princípio identifica-se os caminhos 
pelos quais se criam sistematicamente espaço de mercado inexplorado entre os 
domínios de diferentes setores, atenuando, assim, o risco da busca. Ou seja, identifica 
oportunidade de negócio atraente por meio de seis condições básicas para reformular as 
fronteiras do mercado, as seis fronteiras. Estas contém perguntas-chave que facilitam o 
estudo para a aplicação do oceano azul (KIM e RENÉE, 2005, seq.). 
 
Primeira fronteira: Examine os setores alternativos, produtos ou serviços alternativos 
com formas e funções diferentes, porém com a mesma finalidade. Perguntas: Quais são 
os setores alternativos do seu próprio setor? Por que os clientes fazem escolhas entre 
eles? 
 
Segunda fronteira: Examine os grupos estratégicos dentro dos setores, a maioria das 
empresas se concentra em melhorar sua posição competitiva dentro de um grupo 
estratégico podendo classificar-se em ordem hierárquica baseado em dois critérios: 
preço e desempenho. Perguntas: Quais são os grupos estratégicos do seu setor? Por que 
alguns clientes sobem ou descem a escala de ofertas do mercado, para níveis mais ou 
menos sofisticados? 
 
Terceira fronteira: Examine a cadeia de compradores, são aqueles que participam de 
uma maneira direta ou indireta da decisão de compra podendo não ser o usuário final, 
contudo também atua como influenciadores. Perguntas: Qual é a cadeia de adquirentes 
do seu setor? Em que grupos de compradores seu setor concentra o foco? Como seria 
possível criar novo valor, deslocando o foco para outro grupo de adquirentes? 
 
Quarta fronteira: Examine as ofertas de produtos e serviços complementares, o valor 
inexplorado geralmente se oculta em produtos e serviços complementares. Uma forma 
simples de percebê-los é pensar no que acontece antes, durante e depois do uso do 
produto ou serviço. Perguntas: Qual é o contexto em que seu produto ou serviço é 
utilizado? O que acontece antes, durante e depois do uso? Você tem condições de 
identificar os pontos de dor? Como seria possível eliminar esses pontos por meio de 
ofertas de produtos e serviços complementares?
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Quinta fronteira: Examine os apelos funcionais e emocionais dos compradores, a 
concorrência tende a ter uma de duas fontes de apelo. Quando os setores concorrem 
com o preço apelando racionalmente. Quando corresponde aos sentimentos apelam 
emocionalmente. 
Perguntas: O seu setor compete com base em apelos emocionais ou funcionais? Que 
elementos podem ser eliminados para torná-lo funcional? No sentido oposto, se o seu 
setor segue orientação funcional, que elementos devem ser adicionados para torná-lo 
emocional? 
 
Sexta fronteira: Examine o transcurso do tempo. São utilizados três princípios 
fundamentais para a avaliação de tendências ao longo do tempo. Devendo ser decisivas 
para o negócio, irreversíveis e seguir uma trajetória clara. Porém, apenas uma ou duas 
delas exercerão impacto decisivo sobre algum negócio específico. Também é possível 
que se perceba uma tendência ou grande evento sem que se consiga prever sua direção. 
Perguntas: Quais tendências apresentam maior probabilidade de influenciarem o seu 
setor, são irreversíveis e estão evoluindo numa trajetória nítida? De que maneira essa 
tendências transformarão o seu setor? Em face dessas circunstâncias, como criar 
utilidade sem precedentes para os clientes? 
3.3.1.2 Concentre-se no panorama geral: não nos números: mostra como desenvolver 
o processo de planejamento estratégico de uma empresa, de modo a ir além das 
melhorias gradualmente, para criar inovações de valor. 
 
Nesse segundo princípio obtém da matriz de avaliação de valor, três resultados: Mostra 
o perfil estratégico do setor, os atributos presentes, e os possíveis futuros, que afetam a 
concorrência entre os concorrentes. Revela o perfil estratégico dos concorrentes atuais e 
potenciais, identificando os atributos em que concentram seus investimentos 
estratégicos. Traça o perfil estratégico da empresa – ou curva de valor – indicando 
como investe hoje e como deveria investir amanhã nos atributos competitivos.  
 
Passo 1: Despertar visual: possui função de despertar, onde as empresas questionam as 
estratégias vigentes. 
 
Passo 2: Exploração visual: defrontar com o que devem compreender e interpretar: 
como usam ou não os produtos e serviços. É importante ir atrás dos não clientes. E este 
não sendo usuário, é preciso estender as observações aos usuários. Além de conversar 
com as pessoas, precisa observá-las em ação. 
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Passo 3: Feira de estratégia visual: apresentam-se as matrizes de avaliação de valor, 
afixam-se as notas, justificam as escolhas, agregando outro nível de respostas ao processo 
de elaboração da estratégia. 
 
Passo 4: Comunicação visual: divulga-se de forma que seja compreendida por todos os 
empregados. O novo diagrama converteu-se em ponto de referência em todas as 
decisões sobre investimentos. 
 
3.3.1.3 Vá além da demanda existente: ensina a agregar a demanda, concentrando-se 
não nas diferenças que separam os clientes, mas, sim, elementos comuns entre os não 
clientes, a fim de maximizar sua extensão. Ou seja, deve-se avançar na direção oposta de 
se concentrar nos clientes. Para isso, constrói pontos em comum no que é valorizado 
pelos compradores. Existem três níveis de não clientes:  
 
Primeiro nível: está mais perto do mercado, junto às fronteiras vigentes. São os que 
usam o mínimo das atuais ofertas do setor enquanto buscam algo melhor. A qualquer 
alternativa preferível não hesitarão em aderi-la. Ou seja, estão em cima do muro do 
mercado. Com isso deve-se observar Quais são as principais razões pelas quais os não 
clientes de primeiro nível querem pular do navio e abandonar o seu setor? Concentre-se 
nos pontos em comum entre as respostas.  
 
Segundo nível: São os que veem as ofertas do setor como opção para atender às suas 
necessidades, mas as rejeitam como alternativa. Não querem ou não podem usar as 
ofertas do mercado, por serem inaceitáveis ou além de suas condições. Tendo as 
necessidades atendidas por outras fontes ou ignoradas. Deve-se perceber Quais são as 
principais razões por que os não clientes de segundo nível se recusam a usar os produtos 
e serviços do seu setor? atentar para os aspectos comuns entre as respostas.  
 
Terceiro nível: São os que nunca pensaram nas ofertas em questão como hipótese de 
escolha. Devendo concentrar-se nos pontos em comum entre estes e os existentes. Logo, 
deve-se focar o nível que oferece o maior potencial de impacto no momento. 
 
3.3.1.4 Acerte a sequência estratégica: Tem o intuído de analisar a sequência 
estratégica e de como desenvolver e validar as ideias do oceano azul para garantir sua 
viabilidade comercial. Para isso as empresas precisam elaborar a estratégia na sequência 
certa: utilidade para o comprador, preço, custo e adoção.
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Iniciando pela utilidade para o comprador, devendo questionar se a oferta gera 
utilidade excepcional se existe razão convincente para que as pessoas comprem a ideia. 
Sua falta impossibilita a criação do oceano azul, devendo então abandonar a ideia ou 
reformulá-la. O que importa é obter uma resposta positiva. E a segunda etapa é definir 
o preço estratégico certo. Logo, questiona se o preço do produto ou serviço foi definido 
para atrair a massa de compradores-alvo, de modo que o poder de compra deles seja 
inquestionável com relação a sua oferta. Se não for, a oferta será resistível pelo mercado. 
Sendo esses os responsáveis pela receita do modelo de negócio, são eles que garantem 
um salto no valor líquido para os compradores. (valor líquido = valor somente com o 
ônus da produção). 
 

O terceiro elemento é quem garante o lucro, para isso não deve permitir que o custo 
determine o preço, assim como, não deve reduzir a utilidade porque o alto custo inibe a 
capacidade de lucrar. Pois o lucro tem que ser o preço da oferta menos o custo de 
produção. A inovação de valor só acontece com a combinação de utilidade excepcional, 
precificação estratégica e custo-alvo. E para finalizar é preciso lidar com as barreiras de 
adoção, ou seja, a resistência à ideia por parte dos varejistas e parceiros, para isso é 
preciso identificar quais os impedimentos para por em prática as ideias e se estas foram 
enfrentadas desde o início.  
 

Logo, é preciso avaliar se a estratégia está transpondo cada uma dessas etapas e em 
seguida refinar a ideia para superar cada barreira. Começando pelo teste da utilidade 
excepcional, ou seja, o valor excepcional deve está acima da novidade do produto ou 
serviço, sobretudo se um de seus principais componentes for nova tecnologia.  Para isso 
aplica-se o mapa da utilidade para o comprador, que examina essa questão por meio de 
esboço das alavancas a serem manipuladas e delineia as várias experiências possíveis dos 
compradores com o produto ou serviço.  
 

Utilizando de duas ferramentas: os seis estágios do ciclo da experiência de compra e as 
seis alavancas da utilidade. A primeira se desenvolve mais ou menos em sequência, da 
compra ao descarte, onde cada estágio contém várias experiências específicas. Enquanto 
na segunda, encontram-se as maneiras pelas quais as empresas podem liberar utilidade 
excepcional para os compradores.  
 

Quase todas as alavancas são óbvias, mas, a utilizada com maior frequência é a da 
produtividade dos clientes, pois facilita a rapidez e a eficiência para o cliente. Para testar 
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             Fig 27: Mapa de utilidade para o cpmprador

Fig. 28: Ciclo da experiência de compra

                  Fonte: Estratégia do Oceano Azul, 2005.

                  Fonte: Estratégia do Oceano Azul, 2005.
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deve-se verificar se os produtos e serviços removeram os maiores obstáculos à utilidade, 
ao longo de todo o ciclo de experiência de compra, para os clientes e não clientes.  
 

No entanto os maiores obstáculos representam promissoras oportunidades. Então, 
através do ciclo de experiência de compra, veem-se com clareza os pontos críticos, se a 
nova ideia cria uma proposta e remove os maiores obstáculos à utilidade a ponto de 
converter os não clientes em clientes. Não devendo a oferta encaixar no seu mesmo 
local, nem na dos concorrentes, conforme Fig. 26 e 27. 
 
a. Da utilidade excepcional para a precificação estratégica é necessário definir o preço 
que irá atrair os compradores-alvo. Primeiro as empresas percebem que o volume é 
benéfico, porém à medida em que a natureza dos bens passa a envolver mais 
conhecimentos, os custos das empresas decorrem cada vez mais do desenvolvimento de 
produtos do que das atividades de fabricação. Isso mostra que não se deve apenas atrair 
muitos compradores, mas, mantê-los fiéis. E isso deve ser inserido desde seu início. 
 
Para isso, foi desenvolvido a ferramenta corredor de preço da massa facilitando a 
especificação do preço certo. Esta implica em dois passos: 
 
1 Passo: identificar o corredor de preço de massa, ou seja, observa-se produtos e serviços 
que assemelha-se as suas ideias em termos e forma. Em seguida analisa outros nos 
mesmo setor. Mas, o mais importante é perceber o que motivaria outras pessoas a 
comprar o novo produto fora do grupo de concorrentes tradicionais. Para isso observa-
se: os de forma diferente, mas mesma função e forma e função diferentes. No primeiro, 
um exemplo é o modelo T da Ford = carruagem puxadas por cavalos. No qual o 
primeiro apresenta menor preço. Enquanto o segundo um exemplo é o cirque de soleil. 
A listagem de produtos e serviços alternativos permite conhecer os possíveis 
compradores. Seguidamente deve-se levantar os preços e o volume dessas alternativas 
para saber o preço que estão dispostos a pagar. 
 
2 Passo: especificar um nível dentro do corredor de preço. Tem como função ajudar a 
definir o preço dentro do corredor, sem atrair a concorrência de clones de produtos ou 
serviços, utilizando de dois recursos: a proteção legal, por meio de patentes e direitos 
autorais e recursos que impedem a imitação. Quando não há proteção à recomendação 
é praticar preço relativamente baixo. É considerado prudente conceder precificação 
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entre o meio e a fronteira do corredor, desde o início, enquadar-se em alguma das 
seguintes situações:  
 

e suas ofertas são de altos custos fixos, à medida em que os variáveis são apenas 
marginais. 
e sua atratividade depende intensamente das extremidades de rede.  
e sua estrutura de custos se beneficia de fortes economias de escala e de escopo.  
 
Logo o volume possui vantagens de custo significantes. O corredor de preço sinaliza a 
zona central da precificação buscando nova demanda e mostra a necessidade de ajustar a 
primeira estimativa de preço. 
 
b. Da precificação estratégica para o custo-alvo cuida do lado do lucro do modelo de 
negócios. Inicia com o preço estratégico e deduz a margem de lucro desejada e chega à 
meta de custo. Resumindo, o custeio a partir do preço, em vez da precificação a partir 
do custo. Tornando dinâmico as operações e a implementação de inovações de custo. 
Em seguida parcerias, pois garantem as capacidades com rapidez e eficácia, ao mesmo 
tempo em que diminuem a estrutura de custo. Não alcançando o lucro parte para a 
inovação de precificação, de modo a poder praticar com lucro o preço estratégico.  
 
c. De utilidade, preço e custo para adoção antes de avançar e investir na nova ideia, a 
empresa deve primeiro combater esses medos, por meio da educação dos temerosos: 
empregados, levando em conta suas preocupações quanto à nova ideia; parceiros de 
negócios: por sua resistência pela nova ideia. E público em geral: que utiliza de boatos 
distorcendo a ousadia da inovação como uma ameaça aos costumes. 
 
Logo os testes de ideias do oceano azul (toa) apresentam uma nova avaliação simples, 
mas poderosa da visão sistêmica. 
 
3.3.2 Os dois princípios que impulsionam a execução 
eficaz 
 
3.3.2.1 Supere as principais barreiras organizacionais: refere-se à liderança no ponto de 
desequilíbrio, transpondo as quatro barreiras: a cognitiva, despertando nos empregados 
para a necessidade da mudança de fundamentos; a  limitação de recursos, pois grandes 
estratégias necessitam de recursos para sua execução; a motivação, focando as principais 
empresas do mercado a agir com rapidez e tenacidade para promover uma ruptura 
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como o estado atual; e a política organizacional, para que na organização, as pessoas 
sejam abatidas antes de ficarem de pé. E essas transposições devem ser feitas com rapidez 
e baixo custo concomitantemente com a conquista e o apoio dos empregados. 
 
a. A alavanca decisiva: Fatores influentes desproporcionais: com base de que 
determinadas mudanças ocorrem rapidamente quando as crenças de certa massa crítica 
de pessoas cria um movimento epidêmico em direção a uma ideia. A liderança no ponto 
de desequilíbrio deve conservar recursos e reduzir prazos, concentrar o foco na 
identificação e na exploração dos fatores de influência desproporcional da organização.  

 
b. Rompa a barreira cognitiva: para romper o obstáculo cognitivo deve-se concentrar o 
foco no ato da influência desproporcional: fazendo com que as pessoas vejam e 
experimentem a dura realidade em primeira mão, como aquele ditado: “ver pra crer.” 
Inspirando rápidas mudanças impulsionadas internamente pelas próprias percepções 
pessoais.  
 
Além disso, é preciso romper o estado atual fazendo os empregados encarar em os 
principais problemas operacionais. Nesse caso, os números defrontam com o mau 
desempenho devendo induzir à ação. Essa experiência direta exerce influência 
desproporcional para desequilibrar e derrubar com rapidez o obstáculo cognitivo. 
 
E, por fim, para desequilibrar a barreira cognitiva é necessário os gestores em ir para 
campo e, sem intermediários, ouvir em os clientes desgostosos.  
 
c. Pule a barreira dos recursos: os líderes no ponto de desequilíbrio devem 
concentrar-se na multiplicação do valor dos recursos disponíveis. Se os recursos forem 
escassos, podem explorar três fatores que influenciam desproporcional a liberação de 
recursos, mas multiplicam o valor destes. Sendo eles os ‘pontos quentes, pontos frios e 
barganha’. 

 
• Pontos quentes: são atividades que consomem poucos recursos, mas apresentam alto 

potencial de ganhos de desempenho.  
• Pontos frios: são atividades que consomem muitos recursos, mas exercem pouco impacto 

sobre o desempenho. 
• Barganha: troca o excesso de recursos de uma unidade uma área pelo excesso de recursos de 

outra unidade noutra área, preenchendo assim as carências.
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Ou seja, é preciso que se redistribua os recursos para os pontos quentes, redirecionando 
os recursos oriundos dos pontos frios, e barganhar. 
 
d. Salte a barreira motivacional: os líderes no ponto de desequilíbrio seguem o 
rumo e buscam a mais densa concentração possível. Para tanto, utilizam de três fatores 
de influência desproporcional sobre a motivação dos empregados, chamados de pino 
mestre, gestão de aquário e atomização.  
 
Foco nos pinos mestres: atuam como líderes naturais, são respeitados e convincentes ou 
possuem a capacidade de abrir ou bloquear acessos aos recursos-chaves. Exponha os 
pinos mestres num aquário: a motivação duradoura e expressiva dos pinos mestres é 
ressalta-los garantindo sua visibilidade. Tornando suas ações e omissões transparentes 
para os observadores, como peixe num aquário, aumentando o risco para os omissos. 
Simultaneamente é fundamental que a organização converta o modo de operação em 
processo justo, que significa o envolvimento de todas as pessoas afetadas no processo da 
mudança, explicando os critérios das decisões e os motivos pelos quais serão 
promovidos ou relegados no futuro, além de definir expectativas claras sobre o que isso 
significa para o desempenho dos empregados. Já a atomizar para que a organização 
promova sua própria mudança, que se refere ao enquadramento do desafio estratégico 
– uma das tarefas mais sutis e sensíveis do líder no ponto de desequilíbrio. É o que dá 
credibilidade na superação dos desafios.  
 
e. Derrube a barreira política: é possível por meio de três fatores de influência 
desproporcional: alavancar os anjos, silenciar os demônios e infiltrar uma eminência 
parda na alta administração. Onde os anjos são os que mais têm a ganhar com a 
mudança estratégica. Os demônios os que mais têm a perder. E a eminência parda é um 
conselheiro político respeitado. Ele conhece a localização de todas as armadilhas, as 
pessoas que atacarão e aqueles que o defenderão. 
 
Logo é preciso infiltrar uma eminência parda na alta administração, alavancar os anjos e 
silenciar os demônios: devem-se conquistar as vozes mais poderosas e amplas para lutar. 
É preciso também identificar os detratores e defensores, ignorar os indiferentes e buscar 
os resultados favoráveis para ambos. Essa movimentação deve ser rápida. Isolando os 
detratores, formando uma coalizão com os anjos, antes do início da batalha. Assim, 
convencerá os detratores, antes da oportunidade de iniciar os combates e ganhar força. 
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Desafiando a sabedoria convencional, para mudança em massa, concentrando-se na 
conversão dos extremos: as pessoas, ações e atividades que exercem influência 
desproporcional sobre o desequilíbrio. Ou seja, ao enfrentar as barreiras da execução da 
estratégia e ao concentrar-se nos fatores que exercem influência desproporcional sobre 
os resultados, se conseguirá desequilibrá-los e derrubá-los para realizar a mudança 
estratégica. Mas é preciso focar nos atos que provocam impacto desproporcional para 
alinhar as ações dos empregados com a nova estratégia.  
 
3.3.2.2 Embuta a execução na estratégia: É fundamental a adoção do processo justo 
na elaboração e na execução da estratégia. Pesquisas apontam o processo justo o 
diferencial das estratégias do oceano azul bem-sucedidas para as que não deram certo.  
 
Maus processo podem arruinar a execução da estratégia, pois levam a força de vendas 
sentirem-se ameaçadas com isso trabalham contra o sistema, levando a gerência a retirar 
o sistema especialista do mercado e trabalhar na reconstrução da confiança entre seus 
representantes de vendas. 
 
a. O poder do processo justo: é preciso confiança para que exista a cooperação 
voluntária na execução das decisões estratégicas, ‘cooperação voluntária é mais do que 
execução mecânica, quando se faz apenas o mínimo imprescindível para salvar as 
aparências’. 
 
b. Os três “Es” do processo justo: três são os princípios que se reforçam 
reciprocamente na  definição do processo justo: Envolvimento, Explicação e clareza de 
Expectativas. Envolvimento: significa engajar os indivíduos nas decisões estratégicas que 
os afetam, pedindo sua contribuição e permitindo o questionamento recíproco das 
ideias e pressupostos uns aos outros. Explicação: é a compreenção das razões e critério 
da estratégia. E clareza das expectativas: é a definição com clareza as novas regras do 
jogo, ‘os empregados devem saber com base em que padrões serão avaliados e quais 
serão as consequências do fracasso’.  
 
c. Um conto de duas fábricas: mesmo o pessoal da operação se importa com o 
processo justo assim como os executivos de alto nível. Quando praticado, os piores 
empregados convertem-se nos melhores colaboradores, capazes de empreender até as 
mais difíceis mudanças estratégicas, voluntariamente por meio da confiança. Ou seja, a 
importância do processo justo se resume em reconhecimento intelectual e emocional.
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d. Teoria do reconhecimento intelectual e emocional: demonstra na pressão 
a importância de confiar nas pessoas e de tratá-las com dedicação, assim como a 
confiança profundamente arraigada em seus conhecimentos, talentos e habilidades.  
 
e. Processo justo e estratégia do oceano azul: Comprometimento, confiança e 
cooperação voluntárias criam condições para que as empresas se destaquem na 
qualidade, na velocidade e na consistência da execução da estratégia, de modo a 
implementar mudanças estratégicas com rapidez e a baixo custo. [...] Também 
concluem que a construção de uma empresa forte exige concessão e sacrifícios. E ainda a 
necessidade de sacrifícios pessoais imediatos, a fim de promover os interessados 
duradouros da empresa. 
 
3.3.3 Analisando os aspectos dinâmicos da estratégia do oceano azul: 
Sustentabilidade e renovação da estratégia do oceano azul, a fim de saber qual a 
dificuldade para imitar essa estratégia. 
 
a. Barreiras à imitação: mesmo essa estratégia já possuindo barreiras que impedem a 
imitação como as operacionais e as cognitivas a sustentabilidade pode ser atribuída a 
algumas barreiras como: 
 

e A iniciativa de valor não faz sentido para a lógica estratégica convencional. 
e A estratégia do oceano azul pode entrar em conflito com a imagem da marca da 
empresa. 
e Monopólio natural: o mercado raramente comporta um segundo participante. 
e Patentes ou licenças quase sempre bloqueiam a imitação. 
e Grandes volumes geram rápidas vantagens de custo para o inovador de valor, 
desencorajando a entrada de seguidores no mercado. 
e As externalidades de rede desestimulam as imitações. 
e Em geral, a imitação também exige mudanças políticas, operacionais e culturais 
significativas. 
e As empresas que inovam em valor promovem vibrações com a marca e conquistam 
clientes leais, que tendem a rejeitar os imitadores. 
 

b. Quanto mais uma vez inovar em valor: deve-se ter cuidado para que a 
concorrência obcecada não atrapalhe o objetivo, tornando-se com isso mais importante 
que os clientes, assemelhando ao oceano vermelho. Ou seja, perdendo o foco na 
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inovação. Para que isso não aconteça é preciso monitorar as curvas de valor, pois essas 
apontam até quando deve manter a estratégia ou partir para a inovação, esta última se 
faz necessária quando há convergências com as do concorrente. Além de evitar o 
abandono da estratégia quando ainda há fluxo de lucro, identificado pela presença do 
foco, da singularidade e mensagem consistente.  
 

Mas, se a estratégia estiver funcionando é preciso explorar bem o fluxo de caixa, com 
expansões geográficas a fim de alcançar o máximo a fatia do mercado. É preciso sair da 
costa e navegar, manter-se em movimento mudando constantemente a rota para não 
virar alvo fixo dos concorrentes e manter a distância dos primeiros imitadores. A oferta 
não deve superar a demanda. 
 

Não se deve concluir daí que as empresas subitamente deverão parar 
de competir ou que a concorrência de uma hora para outra chegará 
ao fim. Ao contrário, a competição será cada vez mais acirrada e 
continuará sendo fator crítico de sucesso na dura realidade do 
mercado. (kim, renée, 2005, p.189) 
 

O que o autor propõe é que as empresas devem ir além da competição, tornando-a 
irrelevante, por meio desses estudos como um caminho que busca manter o equilíbrio 
dos meios de execução da formulação e da execução dessa estratégia com a competição 
dos mercados conhecidos. 
 
Ao primeiro olhar das atividades da OTSP já se percebe um produto inovador e de 
sucesso existindo uma dificuldade na primeira tentativa de identificar seu 
posicionamento no mercado, pensa-se logo em nicho de mercado. Porém, a partir do 
conhecimento da Estratégia do Oceano Azul facilmente é identificado esse nicho de 
mercado por ela desenvolvido e em que lugar ela se encontra dentro da realidade 
mercadológica da indútria gráfica tecnologicamente renovada. 
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Fig. 29: Máquina de impressão tipográfica - Guarani 
Fonte: otsp-autoria própria, 2013.
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“... só se protege o que se ama, só se ama o que se conhece.” 
Aloisio Magalhães, 2008.  

 
 
 
 



  

4. Métodos Aplicados 
 
Neste capitulo são mapeados os percursos para a realização dessa pesquisa. Em busca de 
equipamentos e manuais tipográficos na Região Metropolitana da cidade de Recife e 
também por meios digitais, pela internet. Ou qualquer outro tipo de informação, como 
encontrar algum ex-funcionário da tipografia que viesse a agregar valor a essa pesquisa.   
 
Em seguida é apresentada a análise de conteúdo realizado nos manuais tipográficos 
encontrados. E ainda uma descrição do processo de atuação da OTSP, enquanto oficina 
ativa e viva. 
 
4.1 Os caminhos percorridos 
 

O que até então pareciam peças soltas de um quebra cabeça, ao conhecer a Oficina 
Tipográfica de São Paulo - OTSP, ficou fácil entender como se dava todo o 
funcionamento. Como algo tão encantador, repleto de histórias e origens de termos e 
técnicas que hoje compõem o curso de design gráfico estava caindo no esquecimento, 
quase tornando-se extinto? 
 

Foi percebido que na OTSP alguns processos já eram inovadores como: o uso de clichês 
como um lettering, no lugar dos tipos móveis; a escala Pantone como referência de 
cores; o preparo manual das tintas, personalizando-as; ou mesmo toda uma página 
impressa com tipos manuais; a impressão sendo realizada tanto no prelo quanto na 
prensa, entre outros. Que resultavam em trabalhos maravilhosos e envolventes mesmo 
num mercado tecnologicamente renovado. 
 

Essas observações levaram a questionamentos que buscavam entender as relações que se 
estabeleciam entre o antigo e o novo, entre o passado, presente e o futuro da tipografia 
manual. O primeiro passo foi entendê-los separadamente. Buscar pela técnica antiga era 
como caminhar num campo devastado. Numa visita realizada na gráfica da AESO o 
impressor utilizava uma cartilha. Disse ele que adquiriu durante sua profissionalização 
no SENAI de Areias em 1985, neste continha composição de documentos e de convite de 
casamento, porém, não foi possível ter acesso a cópias nem demais informações.
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Em seguida, em visita ao SENAI de Areias em busca de informações, nada foi 
encontrado, nem apostila, nem máquinas, nem antigos profissionais. Até então o único 
a que tinha acesso era o livro Manual Tipográfico de Ralf Polk (1948), do laboratório de 
tipografia do campus do Agreste. 
 

No Centro de Artes e Comunicação – CAC, da UFPE foi localizado um laboratório 
restaurando peças de uma máquina de impressão tipográfica sob a supervisão da 
professora Isabella Aragão. Além desse laboratório foram realizadas pesquisas nas 
bibliotecas desse estabelecimento e nada foi encontrado. A busca foi continuada no 
Liceu de Artes e Ofícios, mas este havia sido desativado e todos os equipamentos e 
documentos foram encaminhados para a UNICAP, mas inacessíveis, segundo 
informações os documentos estavam em processo de catalogação e os equipamentos 
restantes na gráfica sendo usado apenas para hot stamp1 em capas de monografias. 
 

Ainda em campo, agora no Diário de Pernambuco, por ser o jornal mais antigo da 
América Latina – fundado em 7 de novembro de 1825, a informação obtida foi que o 
antigo prédio, localizado na praça da independência quando os equipamentos e os 
documentos encontram-se sob o domínio do governo do estado. 
 

Diretor do Museu Nacional da Imprensa, de Portugal, o jornalista 
português Luís Humberto Marcos visitou a sede do Diário de 
Pernambuco na tarde desta segunda para conhecer o jornal e 
conversar sobre os projetos culturais da instituição que dirige. Ele 
anunciou a criação do Museu Sem Fronteiras da Imprensa da 
Lusofonia, que reunirá informações históricas sobre a produção 
jornalística dos oito países onde o português é língua oficial. 
(diariopernambuco, 2011)  

 

A última pesquisa em campo efetuada foi à Biblioteca Central, localizada no antigo 
grupo iep (Instituto de Ensino Profissionalizante), ao lado esquerdo da Praça 13 de 
Maio, no centro do Recife. Lá foram encontrados cinco manuais: Manual do Aprendiz 
Compositor de Jules Clayer, Rio de janeiro: Imprensa Nacional, 1888; Manual do 
Tipógrafo de Ralph w.  Polk, São Paulo: Lepsa, 1948 e o Manual da Impressão em 
Tipografia e Offset da lourileux-lefranc,  Lisboa, 1968.

1 hot stamp: É um sistema de impressão utilizado comercialmente para pequenos detalhes ou frases, afim de 

produzir um efeito metalizado na impressão. Não recebe  tinta para realizar a gravura, sendo necessário apenas 
aquecimento para gravar o conteúdo desejado em uma tira de material sintético revestida de uma fina camada 
metálica. 
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O último local de pesquisa foi a Fundação Joaquim Nabuco, onde também nada foi 
encontrado. Não foram realizadas pesquisas nas editoras UFPE e UFRPE.  
 

Além das pesquisas locais foram realizadas pesquisas em sites relacionados, mas, todos 
os manuais encontrados eram de língua estrangeira, por falta de conhecimento em 
línguas não foram analisados. Com exceção do manual desenvolvido por uma empresa 
fabricante de tintas tipográficas e offset de Portugual. Com os manuais em mãos foi 
realizada uma análise bibliográfica. 
 

Ainda em pesquisa em sites, foram encontradas empresas que imprimem em lettrepress 
como a The Distillery localizada na Austrália, a Lettrepress design entre outras 
americanas. Nacionais foram encontradas a Carimbo em São Paulo, a Corrupiola em 
Santa Catarina. Das nacionais a mais desenvolvida com novos projetos é a otsp, as 
internacionais já apresentam conexões entre as técnicas como o uso de escala Pantone, 
assim o papel algodão e até o uso de clichês em fotopolímero.  
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Fig. 30: Manual do tipográfo 
Fonte: Polk, 1948 | Foto: autoria própria, 2012.

Fig. 31: manual do aprendiz compositor 
Fonte: Claye, 1888 Foto: autória própria, 2012.

Fig. 32: manual da impressão em tipografia e offset 
Fonte: portal das artes graficas, 2012.
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4.2 Análise Bibliográfica    

A seguinte análise foi realizada nas obras: O Manual do Tipográfo de Ralf W. Polk 
(1948) adaptado para o ensino técnico em nosso país por Antônio Sodré C. Cardoso; O 

Manual do Aprendiz Compositor de Jules Claye (1888) traduzido da língua francesa por 
J. H. Lima Barreto e o Manual da Impressão em Tipografia e Offset elaborado pela 
empresa LORILLEUX – LEBRANC (1968) em Lisboa. 
 

Este estudo só foi viabilizado porque os manuais encontrados tinham por objetivo 
melhorar a qualidade das atividades devido ao aumento da demanda na área após a 
revolução de 1848, a fim de que houvesse uma interação e uma fluidez nas atividades, 
além de favorecer benefícios técnicos das artes gráficas no Brasil (CLAYE, 1888; POLK, 
1948). 
 

Claye, natural de Beauce - Paris (1806) é uma importante referência por causa da sua 
experiência, segundo a obra, iniciou sua carreira no estabelecimento de Firmin Didot 
onde permaneceu por doze anos. E em 1835, passa de companheiro de aprendizagem a 
patrão na empresa de M. Henri Fournier. Com já vinte e cinco anos de experiência ele 
começa a chefiar seu próprio negócio considerado pelo Relatório de Jury de Exposição 
de 1867 a melhor casa de tipografia de Paris. 
 

O Manual de Impressão em Tipografia e Offset desenvolvido pela empresa LORILLEUX 
– LEFRANC foi desenvolvido em comemoração aos 150 anos de sua existência. Onde 76 
anos estiveram instalados em Portugal. Este manual descreve os cuidados uso das tintas 
tipográficas e offset. Baseado nas normas C.E.I. (Comitée Européen des Associations des 
Fabricants de Peintures et d'Encres d'fmprimerie) estabelecida a partir de 1959.  
 

De acordo com os autores Claye (1888) e Polk (1948) o ofício realiza-se dentro de uma 
Oficina Tipográfica e suas atividades se subdividem em: composição, revisão e 
impressão mesmo existindo atividades que variam de acordo com o estabelecimento. 
Nos estabelecimentos maiores os departamentos são mais definidos, porém 
independente do tamanho é imprecindível conhecer todo o seu processo e manter 
fluida suas relações para evitar retrabalhos. A seguir serão definidos os equipamentos 
que compõem.
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1. elementos grossos ou o grosso da letra;
2. elementos �nos ou o �no da letra;

3. cerifas;
4. relevo, talude;

5. ôco;
6. ombro;

7. furo de guia ou marca;
8. base ou pé;
9. ranchura;

10. corte ou crã.

comprimento 
da linha X 12

tamanho
do tipo

=

quadratim
por linha X número 

de linhas =
quadratim
por página

1º passo

2º passo

quadratim
por linha

Fig. 36: tipo 
Fonte: apolo e chocoladesign, 2013.

Fig. 33: descrição das partes do tipo
Fonte: Polk, 1948, 2013.

Fig. 34: tipos de seis fontes diferentes 
Fonte: Polk, 1948, 2013.

Fig. 35: formula para calcular quadratim por página 
Fonte: Polk, 1948, 2013.
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4.2.1 O tipo 
 

São letras fundidas em relevo sobre a superfície de impressão do tipo, também chamado de 
olho do tipo, salientando-se sobre o corpo do tipo. E classifica-se em quatro grupos: 
fundição, linhas de linotipo, de monotipos e de madeira. O tipo de fundição, possuem 
caracteres isolados e são dispostos em fontes armazenados em caixas de tipo, como mostra a 
figura 03 (POLK, 1948, seq). 
 

Compostos de chumbo, antimônio e estanho¹, possuem altura uniforme de 23,568mm ou 
0,928 de polegada aproximadamente, também denominada de ‘altura do papel’, pois é a 
altura do fundo da rama até entintar o papel. Suas partes são descritas conforme figura 45.  
 

Os itens 1, 2 e 3 são referentes ao olho do tipo o mesmo que o desenho da letra em relevo. O 
item 4 a chanfradura de metal entre o olho e a face. O item 5, ôco ou escavado, é a depressão 
entre os elementos da letra. O item 6, ombro ou espaço de alinhamento, é a parte do tipo 
que se estende além da base do caracter e permite os traços descendentes dos caracteres 
como g, y, p e q’. O item 7 é um círculo de identificação (às vezes nele vem gravada a marca 
de fundição ou um número indicando o tamanho do tipo). Os itens 8 e 9 são referentes aos 
pés do tipo, são as duas saliências sobre as quais se apoiam o corpo do tipo, entre os pés, fica 
a ranhura. E o item 10 tem duas finalidades identificar a posição correta do tipo na 
composição e auxiliar ao tipógrafo a identificar o tipo quanto ao estilo ou a caixa que ele 
pertence. 
 

Eram vendidos a peso com no mínimo de 3 a 6 kg com diferentes variações de fonte, 
composto por famílias, ou seja, mesmo tamanho e mesmo estilo. Os pacotes são compostos 
por todas as letras e sinais necessários, variando apenas na quantidade de letras que se 
repetem. O que difere as fontes é um cortes no pé do tipo identificando o mesmo corpo ou 
o mesmo tamanho.  
 

4.2.2 Sistema de medida tipográfica 
 

O sistema de medida da tipografia manual é o ponto que equivalente a 0,376mm. Uma 
espessura de seis pontos é denominada de nomparela ou meio cícero. Este último é bastante 
usual na tipografia e equivale a 12 pontos. Normalmente os tipos são determinados por 
pontos enquanto os materiais de composição são por cícero. Além do cícero outra medida 
bastante usual é o furo que equivale a quatro cíceros, ou 48 pontos. Essa unidade serve para 
estabelecer regularidade na fundição dos caracteres e representa um pouco para mais ou 
para menos a terça parte de um milímetro. E é sobre essa medida que se baseiam as diversas 
operações de composição, estabelecendo comprimento e largura de páginas, uniformidade 
das tabelas, disposição dos títulos, simetria e exatidão mesmo nos “trabalhos menos 
importantes” (CLAYE, 1888; POLK, 1948).
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Fig. 37: caixa tipográfica 
Fonte: ufmg, 2013.

Fig. 38: distribuição da caixa tipográfica 
Fonte: Polk, 1948, 2013.
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A régua do tipográfo é o tipômetro, instrumento de medida ‘standart’ podendo ser de 
madeira ou metal graduado em nomparela ou cíceros e medindo 70 cíceros. Em algumas 
réguas há uma concordância1, de um lado medidas em polegadas ou centímetros e do outro 
em cíceros.  Mas, para efetuar o cálculo da quantidade de tipos existentes numa página, 
utiliza o quadratim ou quadrado do tamanho do tipo que será utilizado, como referência. 
A aplicação de uma fórmula é quem diz o número de quadratins por página (POLK, 1948). 
 

4.2.3 A caixa Tipográfica 
 

No Brasil, a caixa tipográfica normal é o modelo Francês. Cada caixa é dividida 
horizontalmente em duas partes principais denominadas de caixa alta e a caixa baixa que se 
subdividem em 118 compartimentos chamados caixotins, cada um deles é destinado a uma 
letra do alfabeto ou a um sinal tipográfico e são guardadas uma sobre a outra na prateleira 
(idem; CLAYE, 1888). 
 

Nos compartimentos superiores, são armazenados os versaletes, as letras maiúsculas e 
alguns sinais particulares armazenadas em ordem alfabética, com exceção das letras U e V 
que aparecem no fim. Enquanto nos compartimentos inferiores são armazenados os 
caracteres mais comuns, como as letras minúsculas, algumas letras acentuadas, duplas, 
pontuação e outros e não são colocadas em ordem alfabética. As letras mais utilizadas ficam 
mais próximas para facilitar a composição. Ainda é definida pelo autor como o primeiro 
equipamento a ser estudado por meio de visualização simultânea e comparativa da caixa 
com o modelo impresso que a represente fielmente (idem). 
 

4.2.4 Material de espacejamento 
 

São todas as peças que são mais baixas que os caracteres, ou tipos, não recebem tinta nem 
pressão e deixam no papel os espaços brancos que separam as palavras e as linhas. 
Classificam-se em: entrelinhas, lingotes e lingões, espaços e quadrados e guarnições (CLAYE, 
1888, seq).  
 

a. Entrelinhas, Lingotes e Lingões: São tiras finas de metal macio que podem ser 
encontrados de diversas espessuras, variando de um a doze pontos. Tem a função de separar 
as palavras verticalmente sendo fundidas em pontos. Sendo Os materiais com medida a 
cima de quatro pontos e meio são denominadas de lingotes. Enquanto para Polk (1948) 
entrelinhas é quando a peça for inferior a seis pontos, sendo dois pontos as espessuras mais 
comuns de entrelinhas. Quando a largura for de 6 a 24 pontos, chamam-se lingotes. E de 24 
a 48 pontos, lingões, podendo todos variarem de 2 a 6 furos. 

1 concordância: A comparação entre pontos e medidas decimais. 
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Fig. 41: caixa de entrelinhas e lingotes 
Fonte: Polk, 1948, 2013.

Fig. 39: cavalete - móvel das caixas tipográficas 
Fonte: museu da imprensa, 2013.

Fig. 40: Armazenamento de entrelinhas e lingotes 
Fonte: museu da imprensa, 2013.
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São vendidas em lâmina de meio metro de comprimento, podem ser feitas de chumbo, 
bronze ou latão, porém o bronze e o latão são os mais usados por não serem tão 
deformáveis. As entrelinhas e lingotes são guardados em caixa que possuem divisões 
para separar os diversos comprimentos do material. 
 

Quando não são encontradas entrelinhas no comprimento da linha do texto que se 
deseja compor, faz-se uma emenda com uma entrelinha maior e uma menor que juntas 
tenham o comprimento total da linha desejada, porém elas devem ser compostas 
alternadamente para não deixar a composição fraca e de difícil manejo, sujeito ao 
empastelamento (CLAYE, 1888; POLK, 1948). 
 

b. Espaços: o quadratim é a unidade do material de espacejar. Possui a medida 
quadrada do tipo ao qual pertence. No caso um quadratim de 12 pontos é igual a 12x12 
pontos. Meio quadratim é a metade dessa medida. Nesse exemplo meio quadratim 
equivale a 12x6 pontos (POLK, 1948, seq.). 
 

Espaços menores do que meio quadratim são feitos em medidas já estabelecidas em 
pontos. São chamados de espaços de 2 pontos no corpo 8, sabendo-se que essa medida 
corresponde a um espaço de ¼ de quadratim. Esses espaços são vendidos em 
quilogramas, e nela contém espaços de 1, 1 ½, 2, 3, 4 e 8 pontos. Os espaços finos do 
corpo 6 a 12 pontos de 1, 1 ½ e 2 pontos são fornecidos em pacotes separados de cada 
corpo de 250 ou 500 gramas. Existem os espaços de apelo são os espaço-cabelo e o 
espaço ultrafino, ou seja, espaços muitos finos de um ponto ou menos de espessura. 
Porém, para facilitar, foram criados padrões que são apresentados na figura 06.  
 

Seu armazenamento se dá em três caixotins da caixa de tipos, um na parte direita da 
caixa baixa, um no centro da contra caixa baixa e o outro a direita da caixa baixa, 
conforme pode ser observado na figura 50.  
 

Os espaços de apelo de seis a sessenta e dois pontos são especiais e armazenados em 
pequenas caixas, são feitos na espessura de ½ a 1 ponto e servem para justificações muito 
exatas. Os espaços de bronze, cobre e latão não devem ser usado por aprendizes em 
trabalhos ordinários.  
 

c. Quadrados: usados para separar as palavras numa linha, para compor espaços de 
começo de parágrafos e para completar em branco, linhas de tipo. Deve ser usados no 
mesmo corpo do tipo. Esses espaços possuem até seis larguras ‘stardart’ (CLAYE, 1888; 
POLK, 1948).
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Fig. 42: guarnições 
Fonte: corrupiola, 2013. 

Fig. 44: componedor 
Fonte: museu da imprensa, 2013. 

Fig. 43: lingotes, lingões e guarnições 
Fonte: Polk, 1948, 2013.

Fig. 45: compondo no componedor 
Fonte: Polk, 1948, 2013. 84



  

d. Guarnições: Usadas para preencher os espaços em branco numa composição, são 
feitos em chumbo, ferro ou aço. Possuem medidas precisas em furos no comprimento e 
na largura. A guarnição de metal possui comprimento de 8, 10, 12, 16, 20 e 24 cíceros e 
espessuras de 2, 3, 4, 6 e 8 cíceros. Há coleções que contém 2, 3, 4, 5 e 6 furos por 2, 3, 4 e 
até 15 furos graduados de 4 em 4 cíceros. Às vezes são usadas peças mais longas. As 
guarnições maiores que um lingote de 24 pontos ou um lingão de chumbo, possuem 
seis furos de extensão. São chamadas de lingões, que podem ser feitos de ferro ou 
alumínio. Esses lingões existem desde 24pontos por dois furos até 6x 15 furos. Existem 
também guarnições de madeira (POLK, 1948).  
 

4.2.5 Componedor 
 

Instrumento que serve para reunir as letras e formar as linhas. É formado de duas lâminas 
perpendiculares uma a outra e tem o cumprimento de 15 a 20 cm pouco mais ou pouco 
menos e largura de 3,5, 5 e 6 cm, sendo o de 3,5 os mais comuns.  Faz ponto de apoio na 
extremidade direita, uma pequena chapa fixa e espessa. A extremidade é fixa e permite, 
sobre o ângulo direito, o giro de uma pequena peça corrediça provida de uma chaveta e de 
um batente que também faz ponto de resistência, podendo assim fixar a vontade a largura 
das linhas que se pretende compor. É neste equipamento que os tipos são postos para que 
sejam arrumados e espacejados quando retirados da caixa. Alguns componedores são 
automáticos, servindo para trabalhos graduados em cícero e furo (CLAYE, 1888; POLK, 1948). 
 

Seu uso inicia ajustando à medida desejada, folgando a chaveta do componedor e inserindo 
uma entrelinha que determina o tamanho da linha que se deseja compor então ajusta à 
corrediça e aperta a chaveta. Após ajustado o componedor, retira-se a entrelinha, se sair com 
um pequeno esforço indica que a justificativa será forte. Para facilitar a entrada e saída da 
entrelinha, coloca-se um pequeno pedaço de papel entre a  
 

corrediça e a entrelinha. A justificação é definida como a ação que consiste em dar à largura 
das linhas uma exatidão rigorosamente uniforme (idem). 
  

Seu manejo se faz segurando-o com a mão esquerda com o lado aberto para fora e 
colocando o polegar dentro do componedor em seguida fecham-se os dedos através do 
fundo de modo que as pontas se firmem no lado fechado. Em seguida inclina-o 
ligeiramente para a direita a fim de evitar que os tipos caiam ao serem colocados. É preciso 
estar sempre com o corpo ereto e nunca relaxar o cotovelo ou o antebraço sobre a caixa 
enquanto trabalha. O braço esquerdo deve mover-se livremente por cima da caixa 
enquanto os tipos são retirados do caixotins, com o auxílio da mão direita. É importante 
observar que, na linha composta, o corte no pé da letra está de cabeça para baixo e sua 
leitura deve seguir da esquerda para a direita (POLK, 1948).

métodos aplicados e 85 
 



Fig. 46: bolandeira 
Fonte: mercado livre, 2013.

Fig. 47: bolandeiras com composições 
Fonte: turismo lisboa, 2013. 
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4.16  Manejo das formas de tipo 
 

Após as linhas serem compostas no componedor, elas são transferidas para uma bandeja 
de duas bordas chamada granel ou galé, ou de três bordas chamada bolandeira. E 
quando toda a composição está pronta, é amarrada e, em seguida, tira-se a prova. Se for 
preciso realizar alguma correção, esta será feita e em seguida convenientemente 
amarrado. Em seguida é preparada para a prensa ou guardado para uso futuro. É 
preciso passar pela galé todos os paquês que for paginar e enquadra a uma forma 
(CLAYE, 1888; POLK, 1948). 
 

Para retirar os tipos do componedor, posiciona-o sobre a bolandeira com a parte aberta 
voltada para o lado oposto do compositor em seguida segure os tipos com os polegares 
na parte superior e os indicadores na parte inferior e aperta a ponta dos dedos médios e 
empurre os tipos para fora do componedor apertando com os polegares, continue a 
empurrar as linhas conservando a firmeza dos polegares e dos indicadores em cima e em 
baixo, conservando sempre a posição dos dedos, apertando firmemente os tipos de 
todos os lados poderá apanhar a composição sem dificuldade ou risco, a não ser que as 
linhas estejam mal justificadas. É importante nunca folgar o componedor antes da 
retirada dos tipos, assim como deve existir uma entrelinha em cima e uma em baixo da 
composição antes de começar a tirá-la (POLK, 1948, seq). 
 

A bolandeira, durante o uso, deve estar sempre em posição inclinada em cima da caixa 
de tipos ou do cavalete com a parte fechada, e seu lado aberto direcionado para o lado 
direito. Ao colocar as linhas certifique-se que o lado esquerdo desta esteja ao lado 
esquerdo da bolandeira. Verifique se os tipos estão bem acomodados. 
 

4.2.7 Amarrar a composição 
 

Para evitar que os tipos saiam da sua posição é preciso amarrar a composição 
firmemente com barbante forte, por meio de diversas voltas e enrolar a ponta que fica 
solta sem fazer nenhum nó. Estando a composição na bolandeira, mesmo que esteja 
amarrada, é preciso ter muito cuidado ao maneja-la para esta não se desmanchar. As 
formas amarradas são guardadas na bolandeira que se ajustam como gavetinhas em 
armários com prateleiras, chamado de armário para paginação, com um papel de 
identificação. Lembrando que nunca deve ser amarrada no componedor. 
 

Para retirar o paquê do granel coloca-se este horizontalmente com o lado aberto sobre a 
mesa, fazendo com que o deslize para fora, empurrando os tipos até a borda do granel e 
depois puxa, retirando o granel debaixo dele.
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Fig. 48: paquê 
Fonte: tipografos, 2008.

Fig. 49: composições amarradas 
Fonte: corrupiola, 2013. 
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4.2.8 Tirar provas e corrigir formas 
 

As provas podem ser feitas nas próprias prensas, mas podem também ser tiradas 
manualmente. Na prova de escova ou de granel passa tinta sobre os tipos com o auxílio de 
um rolo manual entintador em seguida coloca um papel sobre a composição posiciona o 
assentador cuidadosamente sobre o paquê, mantendo-o com firmeza na sua posição 
enquanto se bate com o malho. Não deve permitir que o malho bata diretamente nos tipos, 
nem deixar que esses estremeçam com a batida do malho.   
 

A força exercida deve ser perpendicular no centro do assentador não devendo ser muito 
forte. Os mais práticos batem no assentador com o cabo do malho segurando-o em posição 
perpendicular, pois assim batem mais firme sem risco de borrões. Quando usa a escova não 
precisa do malho, segurando no seu cabo esta é batida contra o papel umedecido que está 
assentado sobre a forma. 
 

É preciso ter cuidado com: provas de pequenas fôrmas cercadas de espaços brancos, com os 
tipos projetados e letras de fim de linha. O uso imperfeito do assentador ou batido muito 
forte sobre o malho pode danificá-las. Normalmente são usados papéis de prova, que são 
lisos de um lado e áspero de outro. Mas, se utilizar outro tipo de papel é preciso umedecer, 
com o auxílio de uma esponja, um de seus lados e o lado seco deve ser posto sobre a face do 
tipo. 
 

Para as provas tiradas na prensa cilindrica, coloca-se sobre a sua mesa o granel com a fôrma, 
passa a tinta com o rolo manual entintador em seguida coloca um papel sobre a fôrma e tira 
a impressão, rolando o cilindro por cima. Existem algumas prensas que têm uma pinça na 
lateral do rolo que segura o papel durante esse processo. Se desejar uma impressão com 
maior pressão é só aumentar a quantidade de papel sobre a fôrma, mas, só deve ser feito 
com a orientação de um instrutor. Após a prova, os tipos devem ser rigorosamente limpos 
com um pano umedecido com benzina. Se não for suficiente, utiliza-se uma escova para 
limpar as letras. A escova nunca deverá ser usada primeiro, pois espalhará ainda mais a tinta 
e não deve permitir que a tinta seque sobre os tipos. 
 

Para a realização de emendas é necessários recolocar a composição no granel, desamarrá-la e 
então realizar a emenda. Se toda uma linha tiver que ser corrigida, esta volta ao 
componedor e faz uma nova justificativa, para isso abre a composição na linha que deseja 
corrigir, segurando por todos os lados coloque-a no componedor, depois de corrigida, 
recoloca-se no granel e fecha-se a composição. Prova de confronto, são provas feitas após 
emendas a fim de certificar que não há mais erros. 
 

Para realizar ajustes e emendas ou troca de tipos danificados nos espaços onde os dedos não 
podem alcançar, utiliza-se a pinça. Porém, seu mau uso causar danos, por isso não se usa 
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Platina Cilíndricas Rotativa

Fig. 50: prelo 
Fonte: chocoladesign, 2013.

Fig. 51: tipos de prensas tipográficas
Fonte: Polk, 1948, 2013.

Fig. 52: prensa tipográfica platina
Fonte: wikimedia, 2013.

90



  

pinça no componedor, nem em composições que estejam firmemente amarradas, nem em 
nenhum trabalho que possa ser feito com os dedos. 
 

4.2.9 Apertar a fôrma para a prensa  
   ou imposição e o emprego da guarnição 
 

A composição está pronta para realizar impressão após aprovação depois de tirar a prova e 
ser feita a correção. Então é colocada sobre a mesa de imposição - assim chamada por ser um 
processo de ordenar e apertar as páginas - para ser enramada. Que consiste numa prancha 
de pedra ou mármore, ou de ferro e aço, o que importa é que sua superfície seja lisa. É 
importante que possua gavetas para guardar as cunhas e chaves de cunha, algumas 
guarnições, além de suporte para guardar ramas e graneis e local para armazenar algumas 
composições que estão em uso.  Uma curiosidade: O tipográfo que prepara as composições 
para a prensa chama-se paginador (CLAYE, 1888; POLK, 1948). 
 

A mesa de imposição deve estar perfeitamente limpa antes de colocar uma composição 
sobre ela, utilizando um pano ou uma escova. Pois um pequeníssimo grão de areia na base 
de uma letra será suficiente para estraga-la podendo até esta furar o papel durante a 
impressão (POLK, 1948, seq.). 
 

Erramar é colocar o paquê dentro de uma guarnição de aço fixado para uso na prensa. Essa 
guarnição é chamada de rama. A composição deve estar centralizada na rama ou 
ligeiramente a cima do centro. Caso ela seja mais comprida que larga, coloque-a com a 
cabeceira encostada na extremidade esquerda da rama, o que facilita a leitura das folhas pelo 
impressor para certificar a qualidade e ausência de acidentes enquanto imprime. 
 

Entre a composição e a rama utiliza-se de guarnições de comprimento e largura igual. 
Posicionados na parte superior e inferior, assim como nos lados. Quando nenhuma das 
dimensões do paquê alcançarem uma medida de guarnição, então aumenta uma de suas 
dimensões com uma guarnição ou sobrepõe às peças de guarnição mais compridas de modo 
que não atrapalhe em nenhum dos ângulos.  Ao apertar às cunhas a pressão deverá ser 
aplicada na composição em ambas as direções e não na extremidade das guarnições. Após 
elas prontas obtêm-se uma placa sólida e transportável (CLAYE, 1888; POLK, 1948). 
 

As cunhas servem para fixar o paquê na rama. São feitas em diferentes formatos e estilos e 
devem ser colocadas bem próximas aos paquês. Em cima e do lado direito da rama. Se 
colocadas longe, perderam a firmeza e rigidez. Podendo se utilizar uma ou duas em cada 
direção, o que importa é ter uma pressão adequada e uniforme. As cunhas internas devem 
sempre apontar para o lado sólido da rama, pois, se colocadas ao contrário, tendem a 
deformar porque empurram os tipos para o lado desprotegido da rama. É importante 
colocar sempre um calço entre as cunhas e a guarnição para protegê-las (POLK, 1948, seq.).
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Fig. 53: rama montada 
Fonte: corrupiola, 2013. 

Fig. 54: apertando a rama 
Fonte: corrupiola, 2013. 92



  

O cordão que envolve o paquê só deve ser removido após colocação das guarnições em 
volta da composição. Antes de apertar a fôrma, devem ser feitos os acertos, em seguida 
aperta-se as cunhas firmemente e então coloca a fôrma de pé e limpa os tipos com uma 
escova ou mesmo com a mão. 
 

Para assentar coloca-se a fôrma novamente sobre a mesa de imposição e solta as cunhas 
vagarosamente. Assim, poderá assentar a composição e nunca assente uma fôrma 
apertada. O ideal é que se dê uma ligeira volta com a chave de cunha. Para que a 
superfície formada pelos tipos fique plana, se as cunhas estiverem colocadas da maneira 
correta, basta algumas batidas fracas com o malho no assentador. Depois de assentada, a 
fôrma poderá ser apertada firmemente para ser colocada na prensa e isso requer muita 
paciência para que o trabalho fique bem feito. 
 

Antes de colocar a fôrma na prensa é preciso verificar se está bem firme, para isso 
levanta-se uma das extremidades e coloca a chave de cunha por baixo, depois aperta os 
tipos com os dedos e certifica-se de que estes não irão cair. Se alguma parte estiver solta, 
deve ser novamente ajustada e apertada para então leva-la para a prensa. Existe o caso de 
imposição de fôrma, que quer dizer quando duas ou mais páginas são postas juntas na 
mesma rama. 
 

A imposição precede a disposição das guarnições, segundo o formato do papel a 
harmonia das partes não impressas de um livro depende do emprego das guarnições, o 
que a torna essencial. Como em um livro, as páginas não são impressas uma a uma e sim 
4, 8 ou 16 em cada página, para que as margens fiquem bem distribuídas, no caso de 4. 
Então, dobra-se a folha ao meio duas vezes consecutivas e, em seguida, picota-se sua 
extremidade, depois abre-se toda a folha e então é possível distribuir, centralizar e 
calcular as áreas em branco para saber o tamanho da guarnição que se deve empregar 
(CLAYE,1888). 
 

Para apertar uma fôrma para prensa cilíndrica, a cabeceira da composição fica voltada 
para o trabalhador ou para a direita, a fôrma é colocada junto à borda, mais próximo da 
rama e esta será alinhada à linha da guia ou linha da pinça. As cunhas são postas á 
direita e no fundo da rama. A fôrma é colocada de tal posição que a distância da borda 
externa da rama no lado das pinças, seja de duas polegadas. Se a rama ocupar todo o 
espaço do leito, deve-se ter cuidado para evitar que as pinças prendam o papel no 
cilindro (POLK, 1948, seq.).
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4.2.10 A prensa tipográfica 
 

A classificação dos tipos de impressão existentes de acordo com os autores pesquisados 
eram apenas  três métodos diferentes:  

1. O tipográfico ou estereográfico: feitas por superfície em relevo, como tipos; 
2. O litográfico e o offset ou planográfico: obtidos em superfícies lisas de 

pedra ou de metais especiais preparados; 
3. Rotogravura ou impressões a fundo: como chapas de aço ou de cobre que a 

superfície gravada realiza a impressão. 
 

As prensas ou impressora tipográficas classificam-se em: platina, cilíndrica e rotativa. 
Deter-nos-emos ao tipo platina. Um exemplo do tipo cilíndrico é o prelo.  
 

A prensa platina segura a fôrma sobre uma superfície lisa, chamada leito, e realiza a 
impressão ao entrar em contato com toda a superfície da fôrma numa só compressão.  
Praticamente todas as prensas pequenas para trabalhos gerais são do tipo platina, 
prensas comuns ou Minervas2. Há um tipo de prensa mais pesado, que a platina desliza 
a fôrma paralelamente para a posição de imprimir, apropriada para fôrmas grandes e 
impressões pesadas. 
 

A rama é uma peça da prensa constituída por um contorno de metal removível. Nela a 
composição é apertada. Esta se encaixa no sólido leito da prensa, chamado por alguns de 
prelo ou mesa e por outros de pedra ou cama, segundo Polk (1948). Esta é apoiada na 
barra em baixo de maneira firme por ganchos de molas ou engate reforçado. Para retirá-
la, solta os ganchos e puxa-a para frente e, em seguida, é só levantá-la com cuidado. 
 

O tímpano ou platina de impressão é a superfície plana de metal que se aproxima da 
fôrma para realizar a impressão, durante o movimento da máquina empurradondo-o 
para atingir a posição vertical aproximando da fôrma. Em seguida toca na forma e 
depois volta à posição aberta para receber a folha seguinte. Ele deve ser revestido de um 
forro de papel ou papelão coberto com papel manilha oleado, chamado de almofada ou 
frisa, e a folha que o cobre é chamada de padrão. Então, o papel que receberá a 
impressão é colocado sobre o padrão, guiado por pinças que seguram o papel na 
posição adequada, que recebe a impressão quando o tímpano comprime. A natureza da 
impressão é dada pela espessura da almofada.

2 Minerva: marca de fabricante de prensa, que acabou denomanado-a. 
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A mesa de alimentação fica a direita da prensa e nela contém o papel que será impresso. É 
retirado um por vez e posto adequadamente sobre o padrão. Após serem impressas são 
retiradas e posta sobre a mesa de entrega, que fica na frente da mesa de alimentação. 
 

A partes que compõem a máquina são: Palheta ou vareta servem para segurar o papel no 
padrão durante a operação, podem ser movidas para dentro ou para fora, devem retirar o 
papel nas margens quando este é retirado da fôrma; Alavanca do escapador quando está na 
posição certa o tímpano encontra com a fôrma e realiza a impressão, mas quando esta está 
puxada para trás o tímpano não toca na fôrma, logo não realiza impressão. A ação de puxá-
la para trás pode ser feita quando a máquina estiver em movimento; Volante manual dá 
firmeza durante o movimento, pode ser movimentado manualmente para tirar uma prova 
ou verificar as pinças. Deve dar uma volta com a mão quando for iniciar para aliviar o 
esforço inicial do motor; e os Rolos entintadores passam duas vezes sobre a fôrma de tipos 
para cima e para baixo, distribuindo uniformemente a tinta no disco de tintagem giratório 
ou na platina.  
 

Enquanto se imprime pode acrescentar tinta em pequenas quantidades na lateral do disco. 
Os rolos tipográficos possuem composição macia e elástica que envolvem os rolos de aço. 
Por mais que pareça, porém ele não é feito de borracha, é composto por certo líquido que 
dá forma ao rolo para espalhar a tinta, além de glicerina para dá mais durabilidade e 
aumenta o período de elasticidade, pois ela absorve a umidade e evita que a composição 
fique dura e seca. Também são usados nos rolos verniz, parafina, bórax e óleo de castor. E 
para melhor resultados são fabricados rolos para o calor e para o frio, o primeiro é mais 
sólidos contém menos glicerina para suportarem o calor do verão, enquanto no segundo, 
possui composição macia para permanecer viscoso durante os dias frios. 
 

É importante ter alguns cuidados com os rolos, a máquina e a tinta. Quanto aos rolos: 
devem ser rigorosamente limpos com óleo ou gasolina depois do trabalho ou no fim do dia; 
nunca deve usar água para limpar; não deve deixá-lo sobre a platina, para não achatá-los, 
nem por alguns minutos; nem deixá-los sobre a fôrma de tipos na rama; a posição correta 
dos rolos, quando a máquina estiver parada, é no fundo das guias, embaixo da fôrma. Ao 
retirá-los da prensa devem ser colocados no cavalete para rolos, ou perpendicularmente. 
 

Já as máquinas para um bom resultado elas deverão ser conservadas nas melhores 
condições. É preciso lubrificar a prensa colocando um pouco de óleo, azeitar, em todos os 
orifícios diariamente e estes devem ser sempre verificados, detectando problemas. Os rolos e 
rodinhas que movimentam o tímpano também devem estar sempre lubrificados, pois nelas 
encontram-se os primeiros sinais de desgaste. Não deve ser colocado muito óleo para não 
escorrer. Após colocar o óleo deve movimentá-la para que este lubrifique as partes 
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necessárias. ‘Nunca tente azeitar uma prensa quando estiver em movimento’, ou seja, 
ligada. De vez em quando todo o corpo da máquina deve ser limpo com pano ou estopa 
removendo toda a graxa, sujeira e pó.  ‘Prensas de escolas são gastas mais por falta de óleo e 
de limpeza do que por qualquer outra causa’. 
 

Enquanto a tinta deve ser removida da prensa diariamente. Tintas de secagem rápida devem 
ser retiradas assim que acabar o trabalho. A forma de tipos deve ser retirada antes de 
começar a lavar a prensa. Pode usar querosene ou óleo fino sobre o disco misturando-se 
com a tinta movendo a prensa manualmente, depois desligue a máquina e limpe o disco de 
platina com estopa, em seguida movem-se os rolos sobre o disco limpando-o enquanto 
sobe, depois limpe novamente o disco com um pano limpo. Repita a operação com trapo 
limpo com gasolina e então a prensa estará rigorosamente limpa. Se tiver que deixa-la suja 
para o dia seguinte, cobre o rolo com uma pequena quantidade de óleo e limpa-a antes de 
entintar novamente. Alguns tipógrafos coloca óleo para o dia seguinte mesmo esta não 
estando suja, para conservar, limpando sempre antes de utilizar. Assim como, alguns usam 
apenas gasolina e não utiliza de querosene ou óleo. Não deixe a mistura de óleo e tinta 
escorrer sobre o leito e a platina, mas se ocorrer limpe imediatamente. ‘O leito deve ser 
mantido sempre limpo, pois uma boa impressão depende das condições dessa superfície’. 
 

4.2.11 Preparação e alimentação de prensas platinas  
 

Após certificar que a prensa está limpa, sem resquícios de óleo, ponha um pouco de tinta na 
platina e deixe a prensa funcionar moderadamente até que a tinta tenha se espalhado 
uniformemente. Um pouco de tinta é suficiente, lembrando que é mais fácil acrescentar 
que retirar. Para uma prensa pequena uma bolinha de tinta do tamanho de uma ervilha é 
quase o suficiente. Aplique sempre a tinta antes de colocar a forma. Para acrescentar tinta 
com a máquina em funcionamento coloque pequena quantidade de cada vez na parte baixa 
do lado esquerdo do disco, pois assim o disco gira levando a tinta para cima e para o lado 
direito para então chegar à linha dos tipos. ‘O impressor deve manter uma cor uniforme no 
seu trabalho’, observando enquanto imprime e inserindo tinta quando necessário. 
 

A forma de tipos deve ser posta na rama de cabeça para baixo ou para o lado esquerdo, com 
isso as cunhas ficam em cima e do lado direito, devendo estar sempre seguro que a forma 
está apertada e os tipos livres de grãos de sujeira antes de colocar na prensa. Antes de colocar 
a forma na rama, desça os rolos em seguida deposite a forma no engate de suporte, empurre 
com firmeza contra o leito e prenda em cima. ‘Não tire a mão da rama enquanto esta não 
estiver solidamente colocada em seu lugar’. É bom ter o hábito de montar a rama encostada 
no lado esquerdo do seu leito, pois se precisar tirar antes do termino do trabalho ela possa 
novamente ser ajustada na posição exata. ‘Tire sempre as pinças do caminho, ou estragarão 
a forma’.
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Após colocar a forma na prensa é preciso regular a máquina para que a forma imprima com 
firmeza e uniformemente. Se deixar a almofada seca, com pouco papel, a impressão será 
mais fraca e se acrescentar mais papel será mais forte. Em qualquer trabalho a quantidade 
do forro depende do tamanho da forma, pois quanto maior for à forma tanto será a pressão 
para se obter uma impressão satisfatória. Independente da quantidade de papel do forro, 
algumas formas precisam de calço em algumas partes da forma, onde a impressão 
apresentar falhas ou retirar pedaço em alguma parte da forma onde à impressão apresentar 
muito forte. Para algumas formas pouco forro é suficiente para uma boa impressão, porém, 
requerem um trabalho considerável. 
 

Normalmente as almofadas são constituídas de uma ou duas folhas de papelão, talvez uma 
folha de cartolina e três ou quatro folhas de papel de impressão debaixo da folha padrão. 
Um forro de material resistente é melhor que de material fofo, pois além de dar uma 
impressão forte e nítida, impede que estes se gastem demais. É importante antes de realizar 
uma impressão substituir a folha padrão, nessa ocasião deve-se verificar se as demais estão 
estragadas se sim, devem ser substituídas também. Inicialmente prepare a almofada para 
uma impressão fraca, certifique-se bem se o padrão está liso e firme. Depois que a almofada 
estiver pronta realize teste no papel já definitivo e faz os ajustes finais. O acerto para cada 
forma constitui em um processo difícil de resolver, sendo mais fácil aprender na prática 
junto a um instrutor capaz. 
 

Para segurar a folha no padrão são utilizadas pinças-guia também conhecida como guia de 
esquadrias, colchetes ou clipes. São marcadas as margens com um lápis e então insere duas 
guias no fundo e uma do lado esquerdo. As pinças de fundo devem ser colocadas, as do 
lado direito devem ser postas próximo ao ângulo enquanto a do lado esquerdo deve estar 
um pouco afastada do ângulo para não atrapalhar o encaixe do papel nas guias e pela 
mesma razão a pinça do lado esquerdo deve está um pouco abaixo do centro. Em muitas 
tipografias as guias são quadrados de chumbo e as pinças-guias pedaços de cartolina. 
Aplicados com cola e firmemente prensados na folha da almofada, sendo feitos ajustes antes 
que a cola seque. Existem também guias ajustáveis por parafuso na borda inferior da 
platina, apesar se serem independentes da almofada, ficam firmemente encostadas nela, são 
conhecidas como ‘Lee’ . 
 

Procedimento para conduzir o papel à prensa: 
a. Verifique se está tudo em ordem, principalmente as pinças e guias; 
b. Posicione-se firmemente diante da prensa de modo que possa movimentar os 

braços facilmente, não precisa se inclinar diante dela; 
c. A pilha de papel a ser impresso deve ser ventilada, de maneira que os cantos se 

separem facilmente;
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d. Pegue as folhas, com os dedos em cima e o polegar em baixo uma de cada vez 
pelo canto direito da pilha com equilíbrio a fim de regula-la, na posição 
inferior esquerda e leve a posição superior direita da platina; 

e. Não espere que a prensa esteja completamente aberta, vá ao encontro 
enquanto esta se abre, assim terá tempo de ajustar de forma adequada; 

f. Mantenha a folha plana sobre a platina e deixe-a deslizar ao encontro das 
pinças-guias;  

g. Ajuste primeiramente a folha as duas pinças inferiores antes de esta tocar na 
pinça lateral, faça com que encoste igualmente em ambos os lados, ainda 
segurando-a pela extremidade superior direita; 

h. O papel deve ficar bem junto da guia, pois esse contato deve ser perfeito ao 
tirar o dedo da folha deslize-o suave contra a guia lateral; 

i. Retire a folha impressa, com a mão esquerda, enquanto a platina se abre ao 
mesmo tempo em que a mão direita insere a folha ainda limpa; 

j. Ao ser retirada a folha deve ser colocada prontamente sobre a pilha das 
impressas e empurrada levemente com a mão esquerda. 
 

Com a prática os seus movimentos combina com os da prensa e assim trabalha facilmente e 
com perfeição. A melhor forma de aprender, a retirar e a por o papel na posição correta, é 
na prática. Quando removidas deve ter cuidado para não tocar na parte impressa e borrar. 
Assim coloca-se uma cobertura de lixa no primeiro e segundo dedo para que possa retirar o 
papel sem danos. 
 

Quando a tinta de uma folha impressa é transferida para outra, chama-se de repintada, 
acontece normalmente quando se empilha folhas de tinta fresca, sendo mais comum em 
papeis de acabamento duro, ou lisos e lustrosos. Porém, podem ser intercalados colocando 
uma folha de papel qualquer entre um e outro esse processo é conhecido como 
maculaturas. 
 

A melhor maneira de treinar é usar a prensa vagarosamente sem forma de tipos e usar 
papéis em branco. Se o papel não encostar-se às guias adequadamente não tente resolver na 
hora, espere a platina abrir novamente e então ajuste o papel. Se uma folha cair, deixe-a e só 
pegue quando a máquina parar. Não coloque a mão na platina quando esta começar a 
fechar. Seguindo essa sugestão a máquina não será perigosa. O iniciante deve começar com 
trabalhos pequenos de fácil execução como etiquetas e cartões e não com folhas grandes e 
papeis finos. A rapidez do trabalho virá naturalmente.

métodos aplicados e 98 
 



Fig. 55: tinta tipográfica 
Fonte: autoria própria, 2011.
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4.2.12  A tinta 
 

A cada tonalidade corresponde um número de sinais que indica sua resistência, esse 
símbolos são:  
 

= Resistência à luz  
= Resistência ao envernizamento (ao alcool) 
= Opacidade 
= Resistência aos alcalinos 
= Resistência à parafina 

 

a. Resistência à luz: De acordo com a tabela apresentada no manual de LORILLEUX, as 
tintas passam por alguns testes de exposição para testar sua resistência à luz. Os papeis 
que sofreram alteração de cor no período de um dia a um mês são considerados de 
pouca resistência, enquanto os que apresentação alteração de cor a partir dos dois meses 
de exposição há três anos, são considerados de alta resistência. Porém, o determina a 
resistência são: A luminosidade, a sua natureza e a sua intensidade; O pigmento, a sua 
natureza e a sua concentração; A película de tinta, a sua espessura e o seu brilho; O 
gênero da impressão, em massa ou em rede; Os papéis; e A temperatura e humidade 
(LORILLEUX, 1968, seq). 
 

b. Envernizamento: são aplicados geralmente para dar destaque a uma cor, porém deve 
haver um teste por conta das divergências existentes nas características dos materiais. 
 

c. Opacidade: classificados em opaca, semitransparente e transparente. Significa a 
capacidade da cor para cobrir mais ou menos a cor sobre a qual se imprime. ‘Controla-
se a opacidade de uma cor imprimindo-se sobre uma massa negra’, se a sobreimpressão 
permanecer escura, que dizer que a tinta é totalmente transparente, do contrário a tinta 
é considerada opaca. 
 

d. Resistência aos alcalinos: São indicados pelos algarismos de 1 a 5, onde o maior 
indica melhor resistência aos alcalinos, enquanto o menor indica pior resistência.  
 

e. Características das tintas: São três coordenadas diferentes para descrever as 
características da compacidade duma tinta imprensa: a Viscosidade, a Rigidez e a 
Tixotropia. A viscosidade significa a resistência oposta à sua manipulação, porém 
depende da temperatura. Sua unidade internacional de medida é o poise. As tintas para 
máquina tipográfica à folha de 100 a 1000 poises. As tintas para máquina offset à folha 
de 150 a 1000 poises. Para comparação, a água a 20° C tem a viscosidade de 0,01 poise e a 
glicerina a viscosidade de cerca de 15 poises.
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A rigidez são sistemas pigmentários em que as partículas dos pigmentos possuem uma 
grande dimensão em relação às moléculas de verniz que as envolvem. Estas grandes 
partículas de pigmento roçam, friccionam, mais ou menos, umas contra as outras 
provocando uma resistência que impedirá a tinta de escorregar sendo necessário exercer 
sobre ela certa força para que se observe um movimento ou uma deformação da sua 
massa. A rigidez da tinta corresponde ao esforço mínimo que se deve aplicar sobre ela 
para faze-la escorregar. Quando a tinta do tinteiro não vencer a rigidez, não escorregará 
até ao rolo tomador, logo se diz então, que a tinta dorme no tinteiro. 
 

A tixotropia é o fenômeno de aparente endurecimento as tintas quando em repouso 
diferente da rigidez, ou seja, não se modifica por processos mecânicos. As tintas para 
tipografia e offset pertencem geralmente ao grupo que possui uma viscosidade e rigidez 
médias. 
 

O tack ou mordente são característica da tinta, a mordente duma tinta é a resistência 
que uma película de tinta húmida oferece ao separar-se da superfície com a qual 
contacta. Por exemplo, ao imprimir com uma tinta com a viscosidade de 200 poises e 
desejando duplicar a velocidade da tiragem é necessário reduzir para metade a 
viscosidade da tinta a fim de evitar o arrepelamento. 
 

f. O uso de cores em tipografia: O uso de cores requer considerações técnicas e 
cientifica e afirma que, ‘A impressão fina a cores é uma arte bastante especializada que 
se está restringindo mais e mais aos estabelecimentos que se dedicam a trabalhos 
especiais de impresso em cores’. Não se trata de uma abordagem sobre teoria das cores, 
mas noções simples que um tipografo deve ter como referencia quanto a propriedade 
das cores e seus efeitos e como garantir uma harmonia entre elas (POLK, 1948). 
 

Se referindo ao ciclo das cores, essas possuem três dimensões inconfundíveis: tom, 
saturação e intensidade. O tom se refere à posição da cor ao redor do círculo cromático, 
logo pode ser considerado o nome da cor, porém não o define se é claro ou escuro, que 
é a saturação, nem se é forte ou fraca, que é a intensidade, ou seja, é a tonalidade que se 
observa ao abrir a lata que a contém. Nas tintas opacas, o tom de massa será 
pràticamente igual à tonalidade que se obterá ao imprimir sobre um papel branco. No 
caso das tintas transparentes, o tom de massa será muito mais escuro que a tonalidade 
obtida pela impressão sobre papel branco (LORILLEUX, 1968; POLK, 1948). 
 

A intensidade é a força ou pureza da cor, quer dizer o quanto de uma cor há nela, não 
de se é clara ou escura, pois isso é saturação. Mas sim a tonalidade obtida após 
degradação com outra cor, por exemplo, branca. É considerada também uma expressão
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 do rendimento da tinta, expressão do consumo, de forma que um maior rendimento 
corresponde um menor consumo (idem). 
 

A saturação é o que distingui se uma cor é clara ou é escura pela sua intensidade. As 
diferentes saturações de um tom são designadas dependendo da quantidade de luz ou 
de sombra existente em uma cor. Com isso, o branco representa a saturação máxima. 
Enquanto a cor preta é desprovida de saturação (POLK, 1948). 
 

O brilho é quando um feixe de raios luminosos paralelos incide numa superfície e esses 
raios são refletidos se do contrário a superfície aparecerá mais ou menos mate. Num 
papel muito brilhante exige uma tinta muito brilhante para que a impressão apareça. É 
necessário prestar atenção ao emprego de pó antimaculador ao ser utilizado, pois 
tornará a superfície impressa mais rugosa e, portanto, menos brilhante, com aspecto 
mate. Imprime-se em tipografia com camadas de tintas mais espessas do que em offset, 
pois é mais fácil obter impressões brilhantes que em offset. (LORILLEUX, 1968, seq). 
 

Resistência ao esfregamento pode ser observada após uma semana depois de impressa. 
A utilização de pó antimaculador diminui a resistência ao esfregamento porque ele tem 
um efeito abrasivo. Cuidado ao utiliza-lo quando quiser obter uma impressão 
resistente. Existem alguns produtos que adicionados à tinta podem melhorar a sua 
resistência ao esfregamento, porém, o meio mais seguro consiste na aplicação de um 
verniz sobre a impressão. 
 

No caso das tintas tipográficas e de offset possuem o meio de secagem por absorção e 
por oxidação, assim como as tintas brilhantes. A secagem das tintas num papel opera 
em duas fases: imediatamente após a impressão e certo tempo após esta. A fixação ou 
primeira secagem ocorre quando a tinta é absorvida pelo papel, já a secagem definitiva 
ou endurecimento da película ocorre por oxidação e este depende de cinco fatores: da 
grande quantidade de óleos e vernizes secativos presente na tinta; das quantidades de 
tipos de secagem que a tinta contiver; da espessura da tinta, pois quanto mais espesso 
mais oxigênio vai precisar; da umidade e acidez do papel, pois retardam a secagem do 
papel e a temperatura que a certos limites acelera o processo de oxidação e provoca uma 
secagem mais rápida. É importante destacar que muitas tintas ao ficar longo tempo 
armazenado perdem a secatividade inicia.  
 

g. Cores primárias normalizadas: Nas artes gráficas europeias até pouco mais de 1965 
só dispunha de três gamas normalizados de cores primárias: a Gama BS 3020 inglesa, a 
GFU francesa e a DIN 16508/9 alemã, além da Kodak de origem americana. Cada uma 
com as suas características particulares, mas que não satisfaziam. Teoricamente, seria 
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Fig. 56: fios de cobre 
Fonte: otsp, autoria própria, 2011. 103



  

possível obter todas as nuances imprimindo com as três cores base: Cião, Magenta e 
Amarelo para a offset. Então em maio de 1966, o comitê realiza em Roma uma reunião 
plenária e cria uma Gama Normalizada Europeia de Cores Primárias, NORMA C.E.I. 12-
66, apenas para impressões tipográficas. No quadro a seguir apresenta as diferentes 
gamas primárias até agora mais utilizadas e as suas diferenças em relação à gama 
Normalizada Europeia. inserir séries normalizadas 
 
h. As tintas de série: Até então existiam variados produtos, com isso sentiram a 
necessidade de criar uma carta de cores, que não pretendia ser um catalogo, mas sim um 
mostruário. Limitada a cinco números de série, sendo todas estas estudadas para serem 
utilizadas indeterminadamente em tipografia e offset com a necessidade de com uma só 
tinta imprimir nos dois meios, sendo assim o impressor teria que identificar as 
exigências particulares do trabalho para encomendar a tinta segundo a série apropriada, 
quanto à resistência ao esfregamento, brilho ou secagem rápida se assim desejasse, etc. 
As séries estabelecidas e suas características podem ser observadas na tabela 1.1 em anexo. 
 
4.2.13 Uso de fios de cobre  
 
Os fios de cobre são cortados de chapas variando na força e espessura conforme 
denominações dos sistemas de ponto. São fornecidas em lâmina de meio metro ou 
cortado em outros tamanhos, ordenado em fontes sistemáticas de um quilo ou mais. 
Uma fonte de fio de cobre ou latão contém medidas de 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 e 24 pontos 
na espessura de 1 a 6 pontos. Acima de 24 pontos ou 2 cíceros a escala é de 1 ou 2 cíceros 
até o comprimento de 24 cíceros. São mais encontrados fios de latão ou de chumbo 
devido ao custo do fio de cobre o que o destina para ornamentos, orlas, vinhetas, etc 
(POLK, 1948). 
 

O fio e o filete possuem a mesma altura do tipo e tem a finalidade de imprimir. Os fios 
de latão são guardados em caixas especiais, elas variam de dimensão tanto as completas 
quanto as médias. Os fios chanfrados de 45° são vendidos separadamente, geralmente 
elas medem 2 1/2 , 4 ou 5 cíceros de comprimento. São mais comuns em tabelas para 
separar em sentido vertical e horizontal, para as junções serem perfeitas são usados os 
cantos, mas tem que ser presos em posição correta. A moldura pode ser formada sem os 
cantos, com fios sobrepostos. Fios centrais, duplo ou desenhado não podem ser 
colocados em quadros sem os cantos próprios, pois não farão junções adequadas dos 
ângulos (idem).
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Os fios de latão são às vezes usados com os tipos, nesse caso devem ser sempre alinhados 
com as letras e precisará ser do mesmo corpo e tom do tipo para ter um efeito agradável. 
Em alguns trabalhos os fios são usados em baixo das linhas de tipos, mas. É sugerido 
que se faça uma espécie de catalogo para conhecer os tipos de fios existentes (ibid; 
CLAYE, 1888). 
 

4.2.14  O papel 
 

É difícil definir o mais importante dos fatores: perícia, técnica, tipos, tinta e papel. Logo 
é importante um conhecimento profundo das características de cada papel, desde a 
manufatura (POLK, 1948, seq). 
 

Os papeis são feitos de polpa, a maioria usada pelos impressores é feito de polpa de 
madeira, já os para escrita são de trapos de algodão e linho. Os papeis já são 
industrializados, então quando se deseja um de acabamento mais fino ele passa pelo 
processo de calandragem. Quanto mais característica possui o papel, tanto será o 
número de processo que este será submetido, quando terminado ele é cortado e 
aparado em tamanho determinados. 
 

Segundo Polk (1948) as variedades de papeis são: de jornal, de livro, de escrita, de capas e 
cartolinas. O papel de jornal é feito de polpa geralmente de pinho e de outras coníferas e 
é fornecido em folhas lisas para uso em prensas planas e em grandes rolos para prensas 
rotativas. O papel de livro é mais usado pelos impressores e são classificados em: 
Buffon, acetinado, imitação de pergaminho e couché. O mais comum é o acetinado de 
segunda, é branco, macio e de acabamento opaco, é feito em diversos tamanho e peso. 
Já o acetinado de primeira é composto do mesmo material, porém é mais fino e 
brilhante. O Buffon de acabamento antigo tem superfície fofa e áspera, ou seja, pouco 
calandrado. O papel couché recebe uma mistura que é aplicada na polpa e são 
calandrados até ficarem extremamente lisos, próprio para uso de clichê e retícula fina, 
existem em acabamento brilhante e opaco. Já os papéis de escrita são próprios para 
escrever com tinta, pode ser bonds e de escrita correntes. O bonds é utilizado para 
timbres e por ser forte, duro, ondulado e com acabamento de linho. Este tipo de papel 
reticulas e linhas finas não são bem impressas. Enquanto o de escrita corrente é os mais 
baratos dessa classe, compostos geralmente de fibra de madeira trabalha bem com penas 
e datilografia. 
 

Os papeis de grande qualidade ainda eram feitos a mão, no Japão e no sul da Europa e 
usados para convites, cartões timbrados e folhetos, com acabamento áspero e desigual. 
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Alguns papéis possuem as bordas dentadas, espécie de penugem formada na 
extremidade externa.  
 

O papel de capa é pesado e colorido, utilizado para capa de folhetos e catálogos, deste 
tipo há uma grande variedade quanto às cores, pesos e textura. Já a cartolina possuem 
muitas variedades de brístol (pano grosso de lã), cartolina grossa, brancas e envernizadas 
e são próprios para impressos de cartões, bilhetes e cartazes.  
 

A maioria dos papeis são vendidos nos Estados Unidos em resma de 500 folhas de 66 x 
96cm e os preços são de acordo com o peso. Existem dois tipos de máquina de cortar 
papel, uma opera manualmente e a outra por força motriz. Esta ultima requer cuidado, 
pois a faca se mantém parada até que o operador a aciona, então ela golpea o corte e 
volta a posição inicial. Em ambos os casos o papel é posto numa mesa de corte e 
ajustado na guia o tamanho desejado, uma prensa por trás da faca prensa os papeis. Para 
que se obtenha um corte limpo e sem amasso, utilizam-se dois papelões finos, um em 
baixo e o outro em cima dos papeis, costumam-se deixar um espaço para acerto final.  
 

Os modos de cortar o papel são ligeiramente diferentes. Devem-se acrescentar algumas 
folhas para uso em provas, do ajuste das guias, do preparo do trabalho, para regular a 
tinta e para substituírem as impressões que falharem ou que foram mal impressas. Para 
saber quando de papel vai usar, tenha em mão as dimensões que deseja e das folhas que 
serão cortadas. O autor ainda indica que se estude o catalogo e o mostruário de papeis 
do fornecedor, examinando textura e que saiba distinguir as diferentes classes, além de 
colecionar amostras especificando espécie, acabamento e peso referentes de cada papel.  
 

A relação tinta /papel podem dar resultados diferenciados, durante todo o processo de 
impressão, pois pode haver várias reações entre a tinta e o papel na impimabilidade, no 
decalque, no arrepelamento, na penetração, na secagem e no ph da superfície, são todos 
fatores que devem ser observados antes de iniciar a tiragem (LORILLEUX, 1968, seq). 
 

A composição de uma tinta é a pigmentação e o verniz. O pigmento é sólido e insolúvel 
e dá as características colorimétricas, a tonalidade, a intensidade, a frescura e o brilho é 
também responsável pela resistência a impressão aos agentes físico-químico como: luz, 
ácido, sabão, solvente etc. Enquanto o verniz é um produto viscoso que envolve o 
pigmento e tem a função de veiculo entre o rolo, o clichê e o papel. Os vernizes 
modernos apresentam uma estrutura de duas fases: resina dispersa em óleo (vegetal ou 
mineral) e óleo. Os vernizes utilizados antigamente (óleo de linhaça cozinho) são 
homogêneos.
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A estrutura da superfície de um papel pode ser comparada a uma esponja, pois 
absorvem os produtos líquidos postos em contato.  Mas, assim como uma esponja, 
existem os que absorvem mais e os que absorvem menos.  
 

A imprimabilidade é a carga mínima de tinta aplicada em determinada velocidade e 
pressão para a realização de uma impressão perfeita. Quando menor a carga e mais liso e 
compressível for o papel, melhor será sua imprimabilidade. Podendo ser melhorada 
pelo aumento da pressão assim como pela diminuição da velocidade da impressão e da 
viscosidade da tinta. O teste da tinta pode ser feito com o auxilio do aparelho IGT. 
Enquanto o papel pode ser feito o teste de microcontorno. O decalque é a passagem da 
tinta da forma para o papel, influenciado por três fatores: o Papel, a Tinta e a Máquina.  
 

No papel, são levados em consideração a lissagem da superfície, pois quanto melhor 
menos tinta será necessário, quanto maior sua compressibilidade melhor será o 
contacto sob a pressão da impressão e quanto maior for à porosidade mais importante é 
a quantidade de tinta fixada.  Enquanto na tinta, quanto menor a viscosidade ou a 
rigidez melhor será a penetração imediata da tinta. Já na máquina, quanto menor a 
velocidade da impressão maior o tempo de contato com o papel, quanto maior a 
pressão mais força a tinta a penetrar no papel e quanto mais macia a almofada mais 
contato. 
 

O arrepelamento é um efeito de piquetagem ou de desfibramento, onde o papel 
impresso é coberto de pequenos pontos brancos, parecidos com má impressão 
ocasionados pela alta velocidade, viscosidade, pressão e carga de tinta. Fenômeno 
quando a resistência à tração da superfície impressa é inferior à força de separação da 
película de tinta entre o papel impresso e a forma tintada ou o cauchú. 
 
A penetração atua no momento da impressão; favorece o decalque pelo aumento da 
quantidade de tinta retida pelo papel, apesar de também favorecer o arrepelamento 
sobre suportes porosos, por filtração seletiva dos componentes mais fluídos e, por 
consequência, pelo aumento de viscosidade da tinta livre à medida que decorre a 
tiragem. Num papel absorvente é absorvida mais rapidamente o que apresentará menos 
brilho mas que permitirá a manipulação mais rápida das folhas impressas com tintas de 
secagem rápida. 
 

A secagem se dar pro três meios: sem separação da tinta no papel, ou seja, a tinta 
penetra na totalidade no interior do papel; com filtração selectiva, que é um processo 
próprio da ligação do papel microporoso com a tinta polidispersa (à base de resinas 
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sintéticas complexas); e por fim por transformação química ao contacto com o oxigênio 
do ar, nesse caso se o ph da superfície do papel for alto provocará um atraso na secagem. 
 

4.2.15 A distribuição 
 

Após o uso nas composições, os tipos voltam às mãos do compositor para fazer a 
distribuição, ou seja, redistribuição dos mesmos nas suas respectivas caixas, sendo esse o 
processo inverso da composição. Para o iniciante é mais demorado distribuir do que 
compor, essa sensação ocorre pelo seu encantamento em produzir uma composição. 
Porém, o que ocorre é o inverso. O procedimento é realizado da seguinte forma:  
 

A distribuição de tipos deve ser feita após coloca-lo novamente no granel na posição 
correta, então desamarra o cordão e encosta a forma na cabeceira do granel, então 
identificar os tipos para em seguida retirar as linhas inferiores e depois as superiores. Se 
na composição tiver mais de um tamanho ou estilo de tipo, estes devem ser separados e 
reunidos segundo essas espécies ainda sobre o granel. Para realizar a distribuição é 
preciso utilizar o mesmo processo aplicado para coloca-las no granel, porém é preciso 
repousar as linhas compostas na mão esquerda para enquanto a mão direita vai tirando 
um a um dos tipos e redistribuindo seus respectivos caixotins (idem; POLK, 1948). 
 

O processo deverá ser repetindo até toda a composição ser distribuída. Levando em 
consideração a importância da distribuição bem feita e com atenção para evitar o 
inconveniente de pegar uma letra por outra durante a composição, causada pelo 
empastelamento. Fazendo-se necessário observar para evitar retrabalhos no futuro e 
assim que forem detectados caracteres estranhos, estes devem ser colocados em ordem 
nos seus respectivos lugares (ibid). 
 
Para facilitar a redistribuição da composição molha-se com uma esponja a fim de a água 
penetrar entre as letras e auxiliar os dedos a desprendê-la facilmente. Apesar de lavados 
os caracteres após imprimir saem da máquina ainda suja de tinta e cheios de crostas que 
dificulta a distribuição, logo, é preciso molham-se as letras com uma esponja embebida 
de uma solução aquosa de pedra hume. Para os caracteres novos e para os mais usados 
que possuem uma aderência maior, utiliza-se da mesma solução, porém um pouco mais 
morna (CLAYE, 1888). 
 

Para guardar entrelinhas e lingotes, estes devem ser postos em posição ereta no granel, 
ordene do maior para o menor reunindo os de tamanho similares. É importante limpar 
com um pano macio embebido de gasolina as entrelinhas e os lingotes antes de serem 
distribuídos, removendo toda a sujeira das peças (POLK, 1948). 
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Fig. 57: rama 
Fonte: otsp, 2013.
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4.3 A oficina tipográfica de São Paulo 
 
Já conhecendo a sua história e forma de atuação abordados no capitulo 2.3 – A OTSP, 
Após a análise bibliográfica onde está descrito todo os equipamentos e seu uso numa 
atuação dentro de um processo linear. Fica mais fácil entender como a relação feita pela 
Oficina Tipográfica em dispôs seus equipamentos, seguindo na medida do possível a 
tradição, porém adequando-se a sua forma de uso. 
 
Sem dúvida a possibilidade de uma aula prática, resolve muitas questões limitadas a 
imaginação na teoria. Além de ser uma experiência bastante enriquecedora poder 
pensar as formas, entender as limitações tocando, construindo e desconstruindo. 
 

Então, na pesquisa de campo, foram primeiro observados três aspectos quanto a sua 
produção e organização, classificados em: equipamentos, materiais e processos. 
Pensando numa forma organizacional teríamos esses elementos inseridos dentro dos 
setores de atuação:   
 

• Composição: composta por cavaletes de tipos e armazenamento de material branco;  
• Impressão: está localizado o maquinário e os equipamentos necessários para o processo de 

impressão. 
• Administrativo: armazenamento de documentos, livro e catálogos. 
• Higiene: local para retirada da sujidade pessoal. 
• Armazenamento (equipamentos descartáveis): estoque de papéis limpos, e malas de 

impressão, de tintas, solventes e aditivos. 
• Restauro: onde são localizados os equipamentos e peças que precisam de restauro, 

descupinização,  retirada de poeiras, resíduos de tinta dos  recentemente adquiridos. Nesse 
setor após limpos e identificados são direcionados ao armazenamento e/ou uso. 

A melhor forma de entender o processo de impressão tipográfica é conhecer seus 
equipamentos, entender sua distribuição (armazenamentos) e seus processos 
(composição e impressão).  
 
Os equipamentos que compõem a Oficina Tipográfica são: os tipos, materiais brancos 
(espaços, quadrados, linhas, lingões, lingotes e guarnições), cunha, chave de cunha, 
móveis (mesas de preparo, cavaletes, armários) e o maquinário (prelo, prensa, 
heidelberg e linotipo). Todos os equipamentos citados são devidamente identificados, 
limpos e de fácil acesso. Auxiliados por tabelas de organização facilitando o 
entendimento de seu funcionamento até para os poucos entendidos no assunto. 
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A seguir será descrito sua disposição e forma de uso dentro desta oficina: 
 
a. Os Tipos: Compostos de chumbo, amianto e zinco. É o material que realiza a 
impressão. Formado por letras, numerais e símbolos. Existem algumas nomenclaturas 
para defini-lo como: corpo, espessura, olho, rebaixo, guia, altura, alinhamento e relevo, 
conforme figura 30. Seu armazenamento é realizado por distribuição nas caixas 
tipográficas, que são gavetas de madeira com divisórias de acordo com a tabela de 
distribuição, essas gavetas são identificadas com o nome e o corpo do tipo. Organizadas 
próximas as que pertencem à mesma família. Os tipos de madeira são guardados em 
gavetas tipográficas sem divisórias, também identificados com a mesma classificação dos 
tipos de chumbo. Sendo os mais utilizados são armazenados debaixo do tampo dos 
cavaletes, com etiquetas com observações ‘em uso, por favor! Não mexa’ assinado e 
datado pelo o usuário.  

 

b. Os Materiais Brancos: São materiais que não realizam impressões, sua principal 
função é preencher os espaços vazios existentes no texto. São subdivididos em cinco 
formatos diferentes, sendo eles: espaços, entrelinhas, lingotes, quadrados, lingões e 
guarnições: 

 

c. Espaços: Tem a função de separar letras, palavras e justificar linhas. Suas 
dimensões são de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 pontos e suas espessuras variam de acordo 
com cada tipo. Conforme figura 31 pode verifica-se que sua distribuição é realizada 
quanto ao corpo e espessura. Existem outras nomenclaturas específicas para alguns 
tamanhos como: quadratins (são iguais ao corpo do tipo, 12x12 pontos), meio 
quadratim (é a metade do corpo do tipo, por exemplo: 12x6 pontos). Logo as 
dimensões adéquam ao corpo do tipo que está sendo utilizado. São armazenados em 
caixas de madeira próprios para espaços, com os lugares dos quadratim, meio 
quadratins, um terço dos quadratins, um quarto dos quadratins. Sendo sua caixa 
identificada com o corpo desse espaço. Porém, nas caixas tipográficas também existem 
locais para o armazenamento de alguns destes, a fim de facilitar a composição. 
 
d. Quadrados: Servem para justificar a composição tanto na vertical, como na 
horizontal. Seu armazenamento de dá pela sua distribuição em uma caixa de madeira, 
composto por divisória assemelhante a um grid, contendo quadro divisões no seu 
comprimento e quinze divisões na sua largura. As quinze divisórias são identificadas 
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por plaqueta de alumínio gravado sobre elas as medidas quanto ao seu ponto, com um 
rasgo conforme sua espessura se são de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 36 ou 48 
pontos. Enquanto o seu corpo de 24, 36 ou 48 pontos, sua distribuição se dá pelo 
primeiro, segundo ou terceiro buraco, na ordem decrescente. Conforme pode ser 
observado na figura 34. 
 

e. Entrelinhas e Lingotes: Como o nome já sugere, tem a função de separar linhas 
de textos, sendo os lingotes com dimensão maiores que as entrelinhas. Por possuírem 
dimensões semelhantes, são armazenados juntos em um móvel rente a parede que 
também parece um grid, subdividido em quadrados identificados verticalmente por 
furos enquanto horizontalmente por pontos. Conforme figura 32. Sendo as entrelinhas 
existentes nas dimensões de 1, 2, 3 e 4 pontos com comprimentos de 2, 3, 4, 5 e 6 furos. 
Enquanto os lingotes nas dimensões de 6 e 12 pontos e comprimentos de 2, 3, 4, 5 e 6 
furos.  
 

f. Lingões e Guarnições: Os lingões possuem a mesma função que as entrelinhas, os 
lingotes e os quadrados. Porém, suas dimensões são de 24, 36 e 48 pontos (quanto a sua 
espessura) e 2, 3, 4, 5 e 6 furos (quando ao seu comprimento). Já as guarnições são 
compostas de ferro fundido e tem a função de fixação da composição na rama. Suas 
dimensões são de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 e 15 furos e espessura de 2, 3, 4, 6, 8, 10 e 12 cíceros. 
Ambos são armazenados juntos por possuírem dimensões semelhantes, no móvel para 
lingões (com capacidade para 200 kg). Sua identificação segue o mesmo padrão das 
entrelinhas e lingotes. Sua forma de armazenamento pode ser observada na figura 34. 

 

g. Cunha e chave de cunha: O primeiro tem a função de apertar a rama, ou seja, 
realizar pressão entre a composição e a rama, evitando que a composição se desmanche 
ao se deslocar. A chave é a ferramenta utilizada para apertar e para folgar a cunha, tem 
um formato ‘t’. 
 

h. Componedor: Equipamento comprido em forma de ‘L’, possui as laterais 
fechadas e um uma parte móvel reguladora com trava para fixação. Onde as linhas são 
composta manualmente uma a uma e em seguida depositada na composição que se 
encontra depositada na bolandeira. 
 
i. Bolandeira: É uma espécie de bandeja onde são depositadas as linhas que 
formarão a composição, durante a composição ela deve está assentada sobre o tampo do 
cavalete ou numa mesa plana levemente inclinada. Também tem a função de deslocar 
materiais compostos e não enramado.
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j. Móveis: São onde são armazenados todos os equipamentos, porém, para cada 
um deles há uma adequação. E mesas que são utilizadas para da apoio durante a 
preparação da impressão e sua realização, são eles: 
 
k. Cavalete: Composto por gavetas tipográficas. No seu topo há um tampo com 
declividade para que sobre ela possa ser preparada as composições, e em baixo dela, 
possam servir de armazenamento de materiais ou de composições entre outros. 
 
l. Armário e grids: Nos armários armazenados materiais como tintas, e ferramentas 
de utensílios. Enquanto os grids são para armazenas os materiais brancos devidamente 
identificados, como pode ser observados nas Figs 32 a 34. 
 
m. Mesa: Existem duas mesas que são essenciais para os trabalhos tipográficos. Uma 
é a mesa de imposição que possui uma superfície de ferro, completamente lisa, sem 
nenhuma deformidade, onde são preparadas as ramas para impressão. A outra de pedra, 
também lisa e sem deformidade para preparação da tinta. Ambas, na parte inferior serve 
de armazenamento para guardar os materiais úteis durante seu uso. 
 
n. Maquinários: São as máquinas necessárias para realizar a impressão tipográfica, 
que são: prelo, prensa, heidelberg e a linotipo. Todas estão em funcionamento e são 
bem cuidadas e lubrificadas, há sinalização de proteção, são bem instaladas. Assim, 
como um profissional específico para fazer sua manutenção. 
 

o. Prelo: Comumente utilizado para tirar provas, porém, sua impressão também 
pode ser considera uma arte final. A impressão pé realizada manualmente passando o 
rolo sobre a cama de impressão onde está depositada a composição enramada. Este 
processo pode ser realizado por manivela, isso depende do equipamento. Nesse 
equipamento a tinta é aplicada diretamente com um rolo na rama manualmente. 
  
p. Prensa – Guarani: prensa estilo boca de sapo, realiza movimento de abrir e 
fechar o tímpano durante a impressão, Fig. 35. Durante sua abertura o impressor insere 
com a mão direita o papel que deseja imprimir enquanto a mão esquerda retira o que já 
foi impresso. Movida por motor, possui instalações próprias, podendo o disjuntor 
disparar se houver oscilação na carga elétrica. Seus rolos de tinta são expostos e nele só 
diretamente aplicada a tinta, assim como sua remoção, visto  Fig 36.
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q. Heidelberg: Tem a mesma função que a Guarani. Mas, a diferença é que a 
entrada e saída do papel são realizadas pela própria máquina. Com essa exceção o 
restante do processo é o mesmo. 
 
r. Linotipo: Realiza composições em linhas através de um teclado. As junções de 
várias linhas compõem uma página.   
 
Dentre os equipamentos o mais encantador é a prensa, pela relação que compõem entre 
o impressor e o processo produtivo, pela sua movimentação numa relação de embalo. Já 
na heidelberg e a linotipo em diante, a interação do impressor no processo diminui. 
Enquanto no prelo a muito mais relação do impressor, até para sua movimentação, 
tornando ainda mais lento e artesanal. 
 
Os processos são as atividades exercidas para realizar a impressão, como: composição, 
preparo de tinta e finalmente a impressão. 
 
a. Composição: É a junção das peças para compor o material que deseja imprimir, 
ou seja, reunião de letras, espaços brancos. É neste momento que há a preocupação com 
a formatação do texto que se deseja imprimir, justificado, alinhado a esquerda ou 
direita como mostra Fig 39, uma composição pronta e enramada. Já na composição de 
cada linha existe também a preocupação do à firmeza da composição, e a partir dela 
estuda a necessidade de separação silábica, aumento do espaçamento entre palavras ou 
diminuição, isso tudo é visto durante a preparação manual da linha no componedor, 
como demonstra a Fig 38. E a inserção de algum clichê, quando se deseja imprimir 
alguma imagem. 
 
b. Preparo da tinta: A tinta antes de ser aplicada na máquina passa por um 
processo de preparo, quando se deseja misturar para chegar a algum tom, ou adicionar 
algum aditivo para adquirir a viscosidade e o tack1 adequado. Ela deve ser bem 
armazenada, bem fechada para evitar ressecamento, além de identificada e guardada em 
local protegido para evitar acidentes.

1 tack: é a característica mordente duma tinta, ou seja, a resistência que sua película apresenta ao separar-

se da superficie que está em contato. Está relacionado com a viscosidade. 
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c. Impressão: Se for realizar impressão no prelo, basta assentar a rama sobre sua 
cama, entintar, depositar o papel e imprimir. Se for imprimir na prensa, antes de iniciar 
a impressão é preciso ajustar a máquina, regularizando-a com a rama, preparando o 
tímpano para o enquadramento do papel, em seguida aplicar a tinta e, logo após, 
realizar a impressão. Já na heidelberg, ajusta o papel que deseja imprimir na bandeja do 
lado direito, insere a rama, ajusta a máquina e inicia a impressão. E, por fim, na linotipo, 
datilografa as linhas que deseja imprimir. 
 
Atualmente com tantos outros meios mais rápidos e práticos de impressão, a impressão 
tipográfica passa a ter um valor artístico pela realização do seu processo. Então parte do 
projeto a criatividade de querer misturar as técnicas ou misturar os processos. Como 
por exemplo, imprimir em tipografia sobre uma peça gráfica digital. Ou produzir peças 
em tipografia como cartões de visita, convites de casamento, marcadores de textos, 
capas de livros ou toda uma página impressa em tipografia. Tudo isso vai depender do 
projeto. A Oficina Tipográfica dispõe dos equipamentos apropriados para esse tipo de 
impressão, assim como restaurados e conservados para uso, além de pessoal capacitado 
para realizar diversos experimentos. 
 
Os materiais utilizados na Oficina Tipográfica são papéis para impressão, papel jornal 
para limpeza dos rolos, papel mala de impressão para preparo do tímpano e tinta 
tipográficas, aditivos e secantes para as tintas, e alguns outros materiais de escritório 
como lápis, tesoura, barbante para amarrar as composições quando não estiverem 
enramada, conta fio para verificar a qualidade da impressão, tipômetro que é um tipo 
de régua com a medida tipográfica (o ponto), entre outros. 
  
Os papéis são armazenados horizontalmente para não causar deformidade, sobre 
madeiras para não adquirir umidade e causar rugas ao papel. As tintas e os aditivos 
devem ser guardados em armários fechados para evitar acidentes, devidamente 
identificados e sinalizados para facilitar seu uso e não causar acidentes. E por fim os 
materiais de escritório, que devem ficar próximos a mesa de uso, conforme visualizados 
nas Figs 40 e 41. 
 
De acordo com a plataforma de conhecimentos desenvolvida e apresentada no próximo 
capitulo será possível entender como a OTSP com sua releitura da tipografia manual se 
insere no mercado tecnologicamente renovado e atua como líder, livre de concorrência. 
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Fig. 70: vista de uma impressão tipográfica pelo conta fio. 
Fonte: autoria própria, 2013.
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5. Estudo de caso – OTSP 
 

Neste capitulo é apresentada a Plataforma de Conhecimento utilizando a OTSP como 
estudo de caso. Elaborado a partir do Metaprojeto em junção com A Estratégia do 
Oceano Azul. Dos projetos gráficos realizados por essa oficina a plataforma de 
conhecimento a seguir se limitará a apenas dois: o cartão de visita e convite de 
casamento. Por terem maior expressão das características que compõem a Oficina 
Tipográfica do passado como uma atuação de releitura no futuro. 
 
Em seguida será feita uma análise de como a estratégia do Oceno Azul pode contribuir 
na gestão de design da OTSP. 
 
A plataforma de conhecimento foi elaborada a partir dos seis aspectos circum-
adjacentes que compõem o Metaprojetos, juntamente a esses aspectos são aplicados os 
princípios norteadores da Estratégia do Oceano Azul. Lembrando que esta é uma 
estratégia mercadológica, ou seja, mais específica.  Logo, sua aplicação é inserida no 
método do Metaprojeto. 
 
Os aspectos e os princípios de ambos se unem por si só por sua similaridade, facilitando 
a aplicação. A Seguir inicia a plataforma de conhecimento que se inicia pela 
apresentação dos fatores mercadológicos:  
 

5.1 Aspecto Mercadológico 
 

1. Cenário estático: considera-se o contexto em que a tipografia chegou ao Brasil, datada 
em 1808, sendo um dos últimos países americanos por ainda ser uma colônia por 
impedimento dos países dominantes. Nessa condição de independência, os primeiros 
prelos instalados no país eram destinados para a Secretaria de Estado do Negócios 
estrangeiros e da Guerra. 
Em 1809 foi construído o primeiro prelo de madeira no Rio de Janeiro destinado a 
impressão Régia. Em 1822, contava com 11 prelos e em 1845 adquire seu primeiro prelo 
mecânico. A denominação do estabelecimento passara por diversas mudanças de 
‘Imprensa Nacional’, a ‘Typographia Real’, a Typographia Régia’, a ‘Typographia 
Nacional’, a ‘Régia Tipographia’ e por fim ‘Departamento da Imprensa Nacional’. 
Nela eram realizadas impressões tanto governamentais, como obras literárias e 
científicas atendendo a D. João VI para a formação da classe intelectual.
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No século XX, com o desejo do modernismo em ser puramente visual, elimina-se com 
as questões de representação e o discurso, que é literário. Enquadrando a tipografia 
entre o signo normativo (preza legibilidade e o discurso transparente) ou signo estético 
(possui qualidades intraduzíveis e não discursivas), levando as páginas impressas a 
sofrer transformações com as influências das vanguardas modernistas (futurista e 
cubista) tendo como principais interventores, Marinetti e Zdanevich. Mas que 
segundo Lima (1997 apud MELLO, 2012) [...] um dos mais importantes temas 
resultantes do relacionamento entre o modernismo brasileiro e as vanguardas 
europeias é o de nacionalismo que foi insentivado pelo Aloísio Magalhães. 
 
E, através da sua vivência, no período de entre 1957 a 1960, na Philadelphia School of 
Art, estabelece-se novo entendimento e curso a sua prática artística, o que contribuiu 
de forma decisiva ao início e construção da atividade profissional de design gráfico no 
Brasil, paralelo a ampliação da tecnologia de fotocomposição. Sobre o prolongamento 
do ideal da Bauhaus, surgiu o design corporativo atendendo ao conglomerado 
industrial com manuais de aplicação e uso da marca. Além do aumento de instituições 
voltadas para o ensino do desenho industrial, com a figura do designer de estúdio, que 
nunca colocou o pé dentro de uma oficina de impressão. E com isso sela o marco 
divisor entre o pensado e articulado quase que artesanalmente pela composição 
tipográfica com o advento das novas tecnologias de impressão, uma nova maneira de 
pensar e executar o mesmo projeto gráfico editorial (MELLO, 2012).  
 
O cenário antes da globalização era reconhecido como a primeira modernidade (BECK, 
1999, BAUMAN, 2002, BRANZI, 2006, apud MORAES, 2010), pois a demanda era maior 
que a oferta. De acordo com diversos estudiosos, fora denominado como o cenário 
estático, por possuir um comportamento linear e conformista dos consumidores 
(MORAES, 2010). 
 

2. Cenário dinâmico: representar o contexto atual, o qual a Oficina Tipográfica – SP está 
inserida. A indústria gráfica focada na materialização da informação, por meio de 
revistas e jornais. Aos grandes avanços tecnológicos que trazem o livro no formato 
digital com Ebook1. Além da velocidade da informação por meio de grupos sociais ou 
site, blog e até grupos de eventos. Levando a desvalorização do produto gráfico que, 
por conseguinte virá a se tornar um produto retrô. 
 

Estando os meios artísticos, buscando valorização histórica, tradicional do processo de 
impressão, esclarecendo seu processo evolutivo. Simultaneamente os avanços 

1 Ebook: (ou e-book) é uma abreviação do termo inglês eletronic book e significa livro em formato digital. 
Pode ser uma versão eletrônica de um livro que já foi impresso ou lançado apenas em formato digital. 
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Fig. 73: papel de algodão 
Fonte: The distillery, 2013.

Fig. 72: Clichê de fotopolimero 
Fonte: The distillery, 2013.

Fig. 74: prepatando a tinta 
Fonte: tumblr, 2013. 125



  

tecnológicos apresentam diversos caminhos, perdendo as características de um método 
linear de produção e adequando-se ao movimento multifuncional, multidisciplinar no 
qual a sociedade contemporânea encontra-se inserida. 
 

Então, o letterpress enquadra-se como mais um meio de impressão, pela sua excelência 
alcança o patamar de arte, tornando-se um produto de arte, artes visuais. Como já vem 
sendo explorada por outras empresa citadas no cáp 1.  
 

Na The Distillery, que utiliza pano de algodão 100% buscando resultados 
deslumbrantes, o Crane Lettra2  importados direto dos Estados Unidos, e possui um 
suave acabamento distinto, macio e firme. Além de uma diversidade de papéis 
especiais, incluindo placas kraft, montanha russa e placas blotting. Além de tintas 
misturadas à mão e Pantone ® da mesma cor para a perfeição. A escolha é a Van Son3 
tintas à base de borracha. Considerada a tinta do premier na indústria de impressão 
tipográfica, exibir força da cor vibrante, excelente consistência e adequação final com 
papéis da tipografia (tradução: Google tradutor). 
 

A Letterpress Design, também utiliza papel de algodão e dispõe de chapas de 
fotopolímero, o padrão da placa 0,95 milímetros (KF95) e a muito procurada 1,52 
milímetros (KF152) com de relevo profundo. Estas possuem dureza Shore de 674 que os 
torna ideais para o trabalho de impressão de profundidade. E são produzidos 
especificamente para impressão tipográfica. Para caso de produção de artes, 
substituindo-as pelos tipos (tradução: Google tradutor).  
E Letterpress Brasil, que utiliza tanto o papel de algodão, como o processo exclusivo de 
preparo manual da tinta, assim como o uso de clichê o que torna o trabalho ainda mais 
personalizado. Com um padrão de qualidade e excelência de impressão. Os trabalhos 
são produções do diretor presidente da OTSP, Marcos Mello. 

 

3. Identidade: A sua identidade se dá pela interação entre: 
Produto: Letterpress  
Produção: semi-industrial; 
Comunicação: por meio da linguagem gráfica que desperta os sistemas sensoriais; 
Comercialização: desenvolvimento de um nicho de mercado. 
 

4. Missão: Resgate histórico das artes gráficas em busca do seu conhecimento prático e 
valorização dessa técnica. 

2 Crane Lettra, Kraft e blotting: nomes de papeis importados. 
3 Van Son: marca de tinta tipográfica importada. 
4 Dureza shore 67: é um teste de resistência à deformação plástica realizada por choque usando um 
pêndulo ou feito por queda livre e o martelo é graduado  de 0 a 140. 
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Fig 75: Curvas de valores da indústria gráfica

Fonte: autoria própria, 2013.
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5. Posicionamento estratégico: Posiciona-se longe da concorrência, oferecendo não só 
um conhecimento técnico que aproxima a relação entre o produto e o processo, como 
o produto apresenta características que a nova tecnologia não é capaz de reproduzir. 
Com isso resgata a beleza artística de uma peça gráfica, não como um produto do 
passado, mas com inovação dessa antiga forma de imprimir. 
 

Para compor posicionamento estratégico desse estudo de caso, foi utilizado o primeiro 
princípio das quatro fronteiras norteadoras da formulação bem sucedida da estratégia 
do Oceano Azul – Reconstrua as fronteiras do mercado.  
 

Tabela 01: Criação do Oceano Azul. 
Primeira 
Fronteira 

Examine os setores alternativos 
(apresentam formas e funções 
diferentes) 

Indústria gráfica (offset e digitais) e artesanalmente.  

Segunda 
Fronteira 

Examine os grupos estratégicos  
(podem posicionar 
hierarquicamente) 

Um grupo de clientes busca produtos mais 
sofisticados, que tenham algum diferencial. 
Enquanto outro grupo prefere o mais acessível. 
Porém ambos buscam personalização. 

Terceira 
Fronteira 

Examine a cadeia de compradores 
(participa de maneira direta ou 
indireta na decisão da compra) 

Mais comuns são os compradores diretos, mas se 
apresenta como um produto de repasse.  

Quarta 
Fronteira 

Examine as ofertas de produtos 
serviços complementares  
(pensar no que acontece antes, 
durante e depois do uso do produto 
ou serviço) 

No letterpress por ter uma arte gráfica, oferece 
durante o processo de produção o making off,  ou 
seja, acompanhamento e registro do processo de 
produção. Por ser um produto de repasse, após seu 
uso torna-se um produto para ser guardado 
(memorável). 

Quinta 
Fronteira 

Examine os apelos funcionais e 
emocionais dos compradores  
(aplicar o que menos prevalece) 

Primeiro apelo é funcional de convite e 
apresentação. (Enquanto o que menos prevalece é o 
emocional, que, nesse caso, se apresenta 
despertando o sistema sensitivo) 

Sexta 
Fronteira 

Examine o transcurso do tempo  
(ou seja, deve ser decisivo, irresistível 
e seguir uma trajetória clara) 

É decisivo por apresentar características artísticas, é 
irresistível por ser sensitivo. A trajetória clara é o 
resgate histórico. 

 

No entanto já atende a todos os itens avaliados, ou seja, o primeiro princípio de 
formulação. Seguiremos agorapara: 

 

5.2 Sistema Produto/Design 
 

Aqui é apresentada uma análise da unidade formal, harmonia visual entre as partes e a 
mensagem percebida, relacionando Produto – Comunicação – Mercado – Serviço. 
Aplicando o segundo princípio das quatro fronteiras norteadoras da formulação bem 
sucedida da estratégia do Oceano Azul – Concentre-se no panorama geral. 
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Tabela 02: Visualização estratégica. 
1. Despertar visual 2. Exploração visual 3. Feira de estratégica 

visual 
4. Comunicação visual 

Sua técnica possui 
características de 
produto inovador. 
Por possuir função 
emocional e 
despertar os sentido 
visual, pela beleza e 
qualidade da 
impressão, assim 
como o tátil pelo 
baixo relevo. 

Em campo são 
encontradas:  
- indústria gráfica 
(impressão de 
grandes volumes). 
- empresas de médio 
porte (impressão de 
brindes).  
- pequenas empresas 
(trabalhos artesanais). 

Curvas de valores 
baseada em insights. 
– ver fig. 74 

Comparar a estratégia 
inicial com a final. 

Sua alteração se 
apresenta pela 
relação presente 
entre produto e 
produtor que foi 
distanciada pela nova 
tecnologia. 

Possui exclusividade. Nesse caso, a OTSP 
teria que realizar um 
feedback, baseado 
nas alternativas 
proposta pelos 
cliente durante a 
pesquisa de campo.    

Utilizar apenas as 
estratégias que fecha 
as lacunas na 
implementação da 
nova. 

- Eliminou o 
distanciamento entre 
o produtor e o 
produto. Criou novas 
relações entre a 
impressão tipográfica 
e as atuais. Mudou, 
apresentando uma 
nova liguagem. 

E esse resultado e 
essas aplicações 
servira para renovar 
a estratégia já 
existente, no caso 
seria uma forma de 
manutenção. 

- 

 

Detectado o produto em seu meio de comunicação, o mercado e os serviços por ele 

oferecido o próximo passo é partir para a terceira etapa. 

 
5.3 Influências Socioculturais 

 
A influência cultural aplicada nesse estudo de caso tem, num primeiro momento, um 
estudo macro que se aplica no desenvolvimento da técnica de impressão, sua relação 
entre o passado e o futuro da impressão gráfica. Com a busca da quantidade, 
velocidade e qualidade de impressão surgiram a offset e atualmente a digital. 
Distanciando o produtor da produção propriamente dita do produto.  
 

Essa relação não apresenta só resultados de artes gráficas, mas também o vínculo 
identitário. Esta que até então era imaginada como essência do sujeito. Mas, Hall (2011) 
definiu três concepções de identidade: do sujeito do iluminismo, do sociólogo e do 
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sujeito pós-moderno. No primeiro é o indivíduo totalmente centrado, unificado, 
dotado das capacidades de razão, de consciência de ação, ou seja, individualista. No 
segundo ‘formado da relação com outras pessoas importantes para ele, que mediava 
[...] os valores, sentidos e símbolos, no entanto era formado pela interação entre o eu e 
a sociedade. Enquanto no terceiro tem uma identidade fixa, essencial ou permanente, 
passando assim a ser uma celebração móvel. 

 
Ainda segundo Hall (2011) é observada uma distinção entre as sociedades tradicionais e 
as modernas. Para Anthony Gilddens (1990, apud HALL, 2011) nas sociedades 
tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são valorizados porque contém e 
perpetuam a experiência de gerações. Enquanto as transformações envolvidas na 
modernidade são mais profundas. Portanto, na modernidade essas transformações 
ocorrem tanto em extensão quanto em intensidade. Na extensão estabelecem formas 
de interconexões sociais quanto à intensidade alteram características mais íntimas e 
pessoais de nossa existência cotidiana. Logo o conceito da identidade do sujeito como 
essência é abalado a partir do pensamento da era moderna. Construindo um conjunto 
de conexões, com o que ele se identifica. 

 
Em busca desse sujeito a impressão tipográfica propõe o resgate do seu valor, enquanto 
sujeito e enquanto tradição, para a construção do novo.  A tradição busca desde o 
restauro dos equipamentos bem como material e a realização da impressão, 
mostrando-se ainda viva. Construindo e reconstruindo a tipografia manual em seu 
estado da arte. Assim como revelando o processo evolutivo das artes gráficas que 
levaram ao atual design gráfico como processo de produção do projeto.  

 
De forma prática preservar não é só guardar uma coisa, um objeto, uma construção, 
um miolo histórico de uma grande cidade velha. [...] Preservar é manter vivos, mesmo 
que alterados, usos e costumes populares. É fazer, também, levantamentos, 
levantamentos de qualquer natureza, de sítios variados (LEMOS, 1985, p. 29 apud 
HENRIQUE, 2009-livro_cidades_novas). 

 
O patrimônio está ligado à memória e à tradição na construção de 
identidades coletivas e aos recursos para objetivação e legitimação 
da idéia de nação. Permeando essas dimensões, está o uso simbólico 
que os diferentes grupos sociais fazem de seus bens, a partir dos 
valores que são atribuídos a eles, principalmente o artístico e o 
histórico. Nesse sentido, os bens que constituem os patrimônios 
culturais se propõem como marcas do tempo no espaço (CECÍLIA, 
2005 apud ROMÃO, 2007, pg. 51).
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Identificando, num primeiro instante os atores envolvidos, seus objetivos, a posição do 
Estado e investigando o grau de envolvimento da sociedade, em se tratando de 
patrimônios históricos e artísticos, o valor atribuído corresponde ao processo de 
construção de uma identidade coletiva. Nesse caso, é responsabilidade do poder 
público proteger os valores culturais com o objetivo de “garantir o direito à cultura dos 
cidadãos, entendida a cultura, nesse caso, como aqueles valores que indicam – e que se 
reconhece – a identidade da nação.” (CECÍLIA, 2005 apud idem, p. 39) 

 

Ainda segundo Romão (ibidem) a heterogeneidade de bens que caracterizam os 
patrimônios históricos e artísticos nacionais leva à distinção, enquanto signos, dos 
sistemas de linguagem distintos desses bens (arquitetura, artes plásticas, etnografia). 
Contudo os signos referidos funcionam antes como símbolos que, no caso de bens 
patrimoniais brasileiros, estando vinculados a fatos memoráveis da nação, sobretudo 
pelas qualidades construtivas e estéticas de determinados bens.  
 

Numa análise micro, as questões observadas apresentam como essa relação produtor e 
produto refletem territorialmente. Para isso foi utilizado como auxílio o terceiro 
princípio da formulação bem sucedida na estratégia do Oceano Azul – Os três níveis 
de não clientes.  
 

O primeiro nível de cliente são os que foram conquistados pelos valores emocionais 
presentes no produto como o valor, o estilo retrô e o despertar dos sentidos visual e 
tátil, e até olfativo, pela densidade e o cheiro da tinta, assim como o baixo relevo da 
cravação no papel. Dispondo-os a pagarem mais caro, porém, estão na margem. Não 
permanecem quanto consumidores, talvez como pesquisadores. 
 

O segundo nível de cliente não se interessa pela dificuldade de acesso do produto. Por 
ser um produto tão sensitivo é preciso ter contato, conhecer e acompanhar o processo. 
Como poderia acompanhar à distância? Mas, há ainda os que se interessam pelo 
produto, porém, seu valor de artístico o distancia do produto. 

 
E o terceiro nível de cliente são os que não conhecem, nunca viram, portanto nunca 
pensaram como hipótese.  

 

Sobre tudo o maior impacto no momento seria apresentá-lo, por meio do contato, 
conhecendo o processo para entender o seu diferencial. Talvez por meio de workshop 
de apresentação, em cada região que ainda possui os equipamentos, ajudando a resgatá-
los, ou restaurá-los, incentivando áreas de estudo para formação de mão de obra 
qualificada para imprimir, quando para manutenção e a partir disso resgatar e ou até 
desenvolver a característica de impressão local, por meio de parcerias. 
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Fig. 76: fonte estilo renascentiista 
Fonte: Letterpress Brasil, 2011.

Painel iconográfico

Fig. 78: lacre de fechamento estilo medieval
Fonte: Letterpress Brasil, 2011.

Fig. 77: arabescos remetendo ao estilo clássico 
Fonte: Letterpress Brasil, 2011.

Fig. 79: borda com cor. 
Fonte: Letterpress Brasil, 2011.

Fig. 82 e 83: erfeição de encontro das das cores. 
Para cada cor impressa é uma entrada em máquina 
manualmente.
Fonte: Letterpress Brasil, 2011.

Fig. 81: desenhos modernos impressos 
na impressora tipográfica por meio de clichê.
Fonte: Letterpress Brasil, 2011.

Fig. 80: tom de cor de impressão aproximada com a cor do papel envelope. 
Fonte: Letterpress Brasil, 2012.
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Tabela 03: Fatores socioculturais. 
Fatores Socioculturais Estilo 

(conceito) 
Estética 

(tendência) 
Forma 

(desenho) 

Novas tecnologia e materiais Sim Sim Sim 
Novas descobertas científicas Sim Sim Sim 
Novo movimento artístico Sim Sim Sim 
Novos comportamentos e costumes Sim Sim Sim 
Nova tendência da moda Sim Sim Sim 
Criação de equipamentos tipográficos Sim Sim Sim 
Catástrofe e guerras Sim Não Não 
 
 

5.4 aspectos produtivos e tecnológicos 
 

O surgimento de novas matérias-primas favoreceu uma mudança no aspecto de uso e 
na forma dos produtos. Com isso os produtos passaram também a serem avaliados 
pelos valores relativos à sensibilidade, à emoção e ao sentimento e não mais a fatores 
relacionados à forma e estética. 
 

Aplicação: 
- características materiais do produto: 
Impressão realizada na prensa tipográfica, ou impressão tipográfica, ou letterpress. 
Nela pode ser utilizada uma grande variedade de tipos de papéis e em várias gramaturas 
que vão de 90g/m² a 300g/m² sem correr o risco de entupimento. Tinta tipográfica e 
equipamentos tipográficos como: prensa, rama, material branco: guarnições, cunhas, 
chave de cunha, lingões, lingotes, quadrados.  
 

- característica dimensionais do produto:  
Normalmente os papéis que serão impressos são cartões e possuem dimensões menores 
que a do tímpano da prensa, porém, há casos especiais de impressões que o papel 
ultrapassa essa dimensão.
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Fig. 84: Cadeia produtiva das matérias-primas (papel e tinta)

Fonte: casa abril, 2013.
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- cadeia produtiva dos materiais empregados: 
A principal matéria prima é o papel e tinta.  
 
O processo de fabricação da tinta segue uma série de etapas sequenciais, quando a 
formulação deve ser rigidamente observada e obedecida. 
 
1. Avaliação e controle da matéria-prima 
2. Pesagem das matérias-primas obedecendo à formulação 
3. Pré-Mistura. Mistura de resinas, pigmentos e aditivos em equipamento de alta precisão 
4. Moagem. A pasta obtida na pré-mistura passa pelo moinho para destruir os aglomerados de 
pigmentos, formando assim pequenas partículas 
5. Completagem. O produto obtido na moagem fica armazenado em tanques e será levado para 
os dispersores, nos quais se completará a formulação através da adição dos aditivos que forem 
necessários 
6. Tingimento. É a etapa onde se acerta a cor da tinta, conforme o padrão estabelecido 
7. Controle da qualidade. Nessa etapa, os produtos são submetidos a rigorosas análises para 
observação de viscosidade, brilho, cobertura, cor e secagem. Após aprovação, são liberados para 
colocação nas embalagens 
8. Embalagem. Os produtos são filtrados e enlatados para serem enviados à expedição. 
 
Processo de fabricação começa com um "cozido" de lascas de árvores 
1 - A principal matéria-prima para a produção de papel são toras de madeira. Nas fábricas, após 
serem cortadas, elas passam por um descascador e picador, de onde saem na forma de pequenos 
cavacos (lascas); 
2 - Num tanque chamado digestor, os cavacos são cozidos dentro de um líquido composto por 
água e alguns agentes químicos, como sulfitos. O resultado desse cozimento é chamado de 
polpa; 
3 - A polpa passa por um processo de lavagem, em tanques e centrífugas, onde são extraídos os 
cavacos que não se dissolveram e outras impurezas. Depois, ela é deixada em repouso em outros 
tanques, numa etapa chamada de branqueamento, para separar a celulose de outros resíduos; 
4 - Os restos não aproveitados de madeira são queimados em caldeiras e transformados em 
energia elétrica em turbogeradores a vapor. A energia gerada aqui alimenta o próprio processo 
de fabricação do papel; 
5 - A polpa de celulose, ainda com alto teor de água, passa por uma máquina chamada mesa 
plana, que transforma essa massa úmida em uma grande folha contínua e lisa, pousada sobre 
uma esteira rolante de feltro 
6 - A grande folha, movida pela esteira rolante, passa por rolos de prensagem e secagem com ar 
quente, que retiram o excesso de água, compactam o papel e alisam a folha 
Dependendo do tipo de produto que se quer, ela ainda passa pelo coater (revestidora), um rolo 
que aplica uma película que protege ou dá brilho ao papel - como no caso do cuchê, por 
exemplo;
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Fig 85: A sequência da estratégia 

Utilidade para o comprador

Preço

Custo

Adoção

de aproximar as relações para com os clientes, no caso do cartão de visita, e para com as 

pessoas especiais numa data marcante, no caso do convite de casamento.

é um produto artesanal, logo não possui preço popular. Por outro lado produz determinada 

quantidade, logo não são peças artísticas únicas.

é maior com a mão de obra especializada do que com a 

matéria prima.

as barreiras de adoção são dos equipamentos, que ao perder seu valor comercial de alta 

produção, foram sucateados e instintos.

A estratégia do 

Oceano Azul é comercialmente viável, para a OTSP, pois além de 

possuir os equipamentos adequados, devidamente restaurados e em manutenção, 

possui mão de obra especializada além de foco, singularidade e mensagem consistente.

Fonte: autoria própria, 2013. 
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7 - Finalmente, a folha passa por um aparelho chamado enroladeira e por rolos de rebobinagem, 
onde o papel se descola da esteira rolante e forma enormes rolos - ou bobinas estando pronto 
para o corte e o empacotamento. 

 

- Processo produtivo aplicado ao produto: 
Regulagem da prensa adequando-a ao papel. Normalmente esse processo era realizado 
sem deixar cravação (marca no papel), era apenas realizado o contato da fôrma com o 
papel para transferência, chegando até a serem considerados mal impressores os que 
deixavam causar baixo relevo no papel.  

 

Atualmente buscando valorizar o mérito desse efeito, utiliza-se de papéis mais grossos e 
macios ou menos quebradiços que permitem realizar uma maior cravação sobre o 
papel, causando o baixo relevo. Por conseguinte é preciso acertar a viscosidade da tinta 
para que a impressão não apresente falha ou transbordamento na mesma, sob o auxílio 
de um conta fio5. É importante acertar o ponto da tinta, de acordo com sua resistência 
à luz, ao envernizamento, aos alcalinos, à parafina e à opacidade. 

 

Cada impressão possui uma regulagem própria, o que a torna ainda mais especial, 
dificultando a sua imitação com a mesma perfeição. Para que a impressão seja 
perfeitamente centralizada no papel é preciso fazer o esquadro no tímpano utilizando 
lápis, régua e esquadro e guias. 

 

Após desenvolver a plataforma de conhecimentos sobre os aspectos mercadológicos, 
sistema produto/design, aspecto sociocultural e aspecto produtivo, pode então utilizar 
o quarto princípio de formulação da estratégia do Oceano Azul - Acerte a sequência 
estratégica. Pois este é desenvolvido para aplicação sobre a utilidade para o comprador, 
preço, custo e adoção.  

 

Por a estratégia do Oceano Azul aplicar-se a produtos ou serviços que atuarão no 
mercado como pioneiros, essa sequência também se apresenta como única. Logo sua 
reaplicação não possui o efeito impactante e de inovação.  

 
5.5 Aspectos tipológicos, formais e ergonômicos 
 

É tido como uma sequência de fatores que determinam a configuração formal dos 
produtos. A pesquisa ergonômica desse estudo de caso não se aplica à relação do 
usuário com o produto final, mas à relação do produtor com a máquina pelo uso 
repetitivo durante o processo de impressão imposto pela máquina milenar que não se 
enquadram aos padrões normativos de uso e nem de segurança, pois eram inexistentes.

5 Conta fio: é uma espécie de lupa, colocada a certa distância da superfície do impresso, que permite a 
ampliação e observação do grafismo do impresso. 
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No entanto, com base no artigo desenvolvido pela prof Débora Miriam Raad Glina e 
por Lys Esther Rocha: A análise ergonômica do trabalho com instrumento para 
compreensão das exigências mentais e físicas do trabalho: o caso do impressor 
tipográfico em uma empresa localizada em São Paulo, 2004, foi apontado alguns 
fatores presentes em uma oficina tipográfica. 
 

Movimentos detectados nesse trabalho são: permanêcia em pé em 95% do tempo; 
deslocamentos diversos; torção lateral do tronco; movimentos com os membros 
inferiores: flexão de joelhos; movimentos dos membros superiores: elevação acima da 
cabeça; extensão/flexão sem apoio dos cotovelos; rotação dos ombros; desvio radial 
e/ou desvio ulnar do punho, ocorria na manipulação do componedor. 

 

Além de exercer forças em operações como: esforço muscular moderado ao girar a 
manivela do rolo impressor, levantar e abaixar a alavanca que solta o rolo impressor, 
carregar gavetas com chapas de verso montadas.  

 

Segundo Lezak (1995, apud RAAD, 2004), a atenção concentrada ou seletiva é a 
capacidade de enfocar um ou dois aspectos importantes do estímulo ou da ideia com a 
qual se está lidando. A atenção sustentada ou vigilância refere-se à capacidade de 
manter uma atividade de atenção durante certo período de tempo. Quanto à memória, 
a de longo prazo ou secundária é a capacidade do organismo de estocar informações, 
organizando-as com base no significado conteúdo, o que obriga à memorização. 
Enquanto a de curto prazo dura de 30 segundos a 2 dias, sendo a memória imediata 
capaz de reter informação na mente sem a ajuda ou na ausência de dicas exteriores, 
organizando-a em termos de contiguidade ou propriedades sensoriais como sons, 
formas e cores 

 

Esse setor também exige atenção para uma grande quantidade de detalhes em cada uma 
das operações. Requer uma sobrecarga da atenção por condições de trabalho 
monótono no que diz respeito às características dos estímulos (tipos e espaços) quanto 
à cor, formato. O rendimento da atenção é prejudicado pelo ruído, bem como, pelo 
tamanho e semelhança dos estímulos visuais. Além das tomadas de decisão que 
ocorrem em 85% do tempo exigindo grande atenção, concentração no que está 
fazendo, observação de detalhes, cuidado e capricho. Além de que é preciso não estar 
preocupado com outras coisas para não diminuir a atenção, ou seja, não misturar 
assuntos pessoais com assuntos de trabalho. 

 

As ações de prevenções seriam evitar deslocamentos constantes e economizar 
movimentos dos membros superiores. Além de diminuir a carga cognitiva mantendo a 
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atenção concentrada e sustentada sabendo que mesmo sobre esforço poderá causar 
fadiga mental. 

 
A exigência física pode associar-se a ao DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado 
ao Trabalho) apresentando um conjunto de afecções heterogêneas acometendo 
músculos, tendões, sinóvias, articulações, vasos e nervos, que podem aparecer em 
trabalhadores cervical e lombar e os membros superiores são os locais mais 
frequentemente comprometidos.  

  
A posição estática gera cansaço nos membros inferiores, fadiga penosa, podendo levar 
também ao aparecimento de lesões de desgaste nas articulações, discos intervertebrais e 
tendões. Posturas inadequadas; flexão anterior do tronco, pescoço e cabeça são 
decorrente da altura da máquina; movimentos dos membros superiores – 
repetitividade com extensão/flexão dos membros superiores sem apoio dos cotovelos; 
desvio radial/ulnar do punho, extensão do punho, rotação do ombro ao girar a 
manivela, movimentos em pinça da mão; força exercida durante os movimentos dos 
membros superiores; trabalho muscular estático da região do ombro e escapular devido 
à atenção e vigilância permanente no trabalho. 

 

As exigências cognitivas podem causar um aumento de tensão muscular ou uma reação 
mais generalizada de estresse a carga cognitiva do impressor, gerando a fadiga geral e, 
principalmente, a fadiga mental. As dores musculares decorrentes da postura adotada 
podem ser também ser um índice fisiológico da tensão gerada pela intensa 
concentração mental. 

 

Além de que o impressor também ainda precisa ter conhecimento técnico mecânico 
para saber pelo barulho da máquina se é necessário colocar mais tinta ou secante e o 
que estava ocorrendo com ela. Exigindo assim uma capacidade máxima de trabalho 
mental, que não permanece constante, decaindo em função da fadiga e varia de acordo 
com o grau de motivação e aprendizagem.  

 

Por isso é preciso manter organizado o posto de trabalho a fim de economizar 
movimentos e deslocamentos e proporciona um ritmo de trabalho mais rápido. 
 

5.6 Sustentabilidade Sociambiental 
 

Tem a função de unir o tecnicamente possível com o ecologicamente necessário, 
promovendo concepções sociais e culturais significantes. 

 

O armazenamento de materiais deve ser de forma organizada, em local apropriado e de 
fácil acesso. E os produtos químicos devem ser acondicionados em embalagens 
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adequadas, rotuladas, havendo disponibilidade das Fichas de Informação de Segurança 
de Produtos Químicos (FISPQ), devendo ser não só arquivadas como também 
consultadas e suas informações divulgadas aos trabalhadores. 
As máquinas utilizadas devem ser providas de proteções nas suas partes móveis e de 
transmissão de força, pois estas sem proteção expõem os trabalhadores a condições de 
risco de acidentes, podendo resultar em graves consequências, como amputações ou 
esmagamentos de partes do corpo, principalmente das mãos. Nas guilhotinas, os 
dispositivos de proteção existentes são comandos bimanuais para acionamento da faca 
e sensores de fotocélulas para impedir sua descida, caso o operador esteja com a mão ou 
parte do corpo no ponto de operação. 
 

Nesse processo a limpeza dos rolos de impressão é realizada manualmente pelo 
operador, com solventes orgânicos aplicados em panos. O operador aciona o avanço 
(giro) da máquina para ter acesso às partes a serem limpas. O que leva o operador, 
posteriormente, a usar solvente para retirar a sujidade de tintas das mãos. Com isso os 
panos de limpeza usados devem ser acondicionados em tambores com tampa para 
retirada e reciclagem, evitando contaminação de solventes orgânicos na área de 
produção. 

 

Posteriormente encaminham-se os resíduos líquidos de produtos químicos para 
tratamento especializado. Não podendo ser descartado este resíduo na rede pública de 
esgoto. 

 

O processo tipográfico não é caracterizado trabalho como um gerador relevante de 
exposição dos trabalhadores a solventes orgânicos ao executarem pequenas tarefas, ou 
seja, impressão de pequenas superfícies o que leva a consumir baixa quantidade de 
tinta consequentemente pequena quantidade de solvente orgânico a ser evaporada. 
Mas, atenção, não utilizar combustíveis como solventes de limpeza, ou diluentes, pois 
apresentam concentração de benzeno de até 1 ppm, valor de referência tecnológica, que 
quer dizer: ppm = partes por milhão; mgm-3 = miligramas das substâncias por metro 
cúbico de ar. 
 

5.7 Supere as principais barreiras organizacionais e Embuta a 
execução na estratégia  
 

São os dois princípios que impulsionam a execução eficaz do Oceano Azul que nesse 
estudo de caso é aplicado como meio de manutenção dessa estratégia. Onde a primeira 
deve agir quando existe oposição à estratégia vigente, devendo a liderança conservar os 
recursos e reduzir os prazos concentrar o foco na identificação e na exploração dos 
fatores desproporcionais. E, para isso, é necessário ultrapassar as barreiras cognitivas, de 
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Fig 86: Infográfico da complexidade nas estratégias 

Fonte: autoria própria, 2013. 

Legenda:

Aspectos produtivos
e |ecnologicos

Aspectos tipológicos
ergonômicos e formais

Aspectos 
mercadológicos

Aspectos 
socioculturais

Sustentabilidade
socioambiental

Sistema
produto/design

Quatro princípios norteadores 
da formulação. 

Lugar do projeto 
(cada ponto equivale a um projeto)

Relações

Extremidade dos triângulos equivale aos
Dois princípios que impulsionam. 

Metaprojeto: Estratégia do Oceano Azul:
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limitação de recursos, de motivação e de política organizacional, conforme é descrito 
no cáp 3. 

 
Enquanto no segundo utiliza-se da aplicação do processo justo. Que é uma estratégia 
que busca o comprometimento, a cofiança e a cooperação voluntária. Atuando com os 
três ‘Es’, Envolvimento, Explicação e Expectativas, assim como a teoria do 
reconhecimento intelectual e emocional e o conto das duas fábricas, também descrito 
no cáp 3. 

 

Por fim, reforçando a importância das barreiras à imitação assim como a inovação de 
valor, que é o principal elemento da estratégia do Oceano Azul. 
 

A inter-relação entre essas estratégias dentro de um cenário complexo que desenvolveu 
essa plataforma de conhecimento pode ser observada na Fig. 82 – Infonográfico da 
complexidade das estratégias possibilita novos caminhos a serem percorridos pela 
OSTP para manter-se sempre à frente com novos produtos ou serviços dentro do 
processo de impressão tipográfico manual. Diferenciando-se dos possíveis concorrentes. 
Conforme sugerida pela Estratégia do Oceano Azul. 
 

No entanto que não há um caminho único e específico, como uma receita de bolo, mas 
sim várias possibilidades. Iniciando, como proposto pelo metadesign, definindo a 
identidade, missão e posicionamento estratégico levando a situar o local de atuação e 
especificar quais dos seis aspectos abordados pelo metaprojeto será fundamental na sua 
estratégia. E sempre de olho no mercado aplicado pela estratégia do Oceano Azul o que 
certamente manterá seu negócio um sucesso. 
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6. Como a estratégia do oceano azul 
pode contribuir na gestão do design 
da OTSP 
 

Esse estudo de caso é considerado de complexidade projetual, por o produto e serviço 
analisados possui um âmbito além do material o imaterial. Nele está agregado 
primeiramente o valor de design por si só pelo meio utilizado para realizar impressão. 
Ele também apresenta um produto de qualidade de impressão elevada compara aos 
produtos atuais de mercado que se preocupam mais com a tecnologia.  
 
Incorporar o valor histórico no resgate do processo de impressão. E proporciona um 
produto sensível (ligado ao valor de estima), único e diferenciado até então não 
reproduzido pelas novas tecnologias. O valor de estima pela beleza visual resultante das 
cores vivas que usa como referencia a escala Pantone, tornando ainda mais cada peça 
única. Além do despertar da sensibilidade tátil causada pelo baixo revelo causado ao 
papel e até pelo cheiro da tinta impressa. 
 
O valor estético presente no novo significado (ligado ao valor de troca) e significância 
do produto e do serviço. Pela valorização que esse processo de impressão traz de 
conhecimentos técnicos que deram embasamento para o desenvolvimento de alguns 
meios de produção atual. Assim como o surgimento da separação silábica; das regras de 
diagramação e composição reproduzida pelos meios de comunicação como: o livro, os 
jornais, revistas entre outros. 
 
O valor de troca pela disponibilidade do consumidor de pagar o preço oferecido para 
adquirir esse meio antigo de impressão, que remete aos seus antepassados, pais, avós 
presente no conjunto de qualidades que compõem desde o processo ao produto final. 
Pela curiosidade de entender e ver o processo de produção, pelo valor percebido. 
 
E então o seu valor de uso, presente na função do produto, cartões de visita e convite de 
casamento. Onde no primeiro no contato direto entre cliente, o cartão de visita 
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tipográfico mostra uma sensibilidade pela sua beleza e qualidade tornando-os mais 
próximos. Enquanto no convite de casamento, prestigia o prazer do casal ao entregar o 
convite referente ao momento único de uma nova fase em suas vidas para as pessoas 
queridas com quem desejam compartilhar esse momento.  
 
O convite de casamento também está ligado ao valor relacional que o consumidor 
procura nas relações com a sociedade, pessoas mais próximas, e consigo mesmo na 
realização pessoal e de conquista. No entanto o produto deixa de ser apenas mais um 
elemento de aquisição. 
 
Na constituição desses valores, buscam-se inovações. Estas que surgem em busca do 
novo, constituído como algo desconhecido a nossa memória. Ou relembrado por outra 
linguagem, roupagem ou ideia agregada as necessidades atuais. No entanto, a inovação 
de valor é o elemento chave para quem busca desbravar novos oceanos. É ele que indica 
a direção no campo ainda desconhecido e disponível para exploração. Tornando-o 
único, pioneiro e livre de concorrência.  
 
Todos os cuidados com esses valores foram encontrados tanto no Metaprojeto como na 
Estratégia do Oceano Azul. Com o produto e o serviço desde a sua produção, sua 
inserção no mercado e sua relação com o usuário durante todo o seu processo que vai 
desde antes, durante e depois do consumo. Assim como também, com fatores 
ambientais, sustentabilidade e de manutenção da estratégia de mercado. 
 
A Estratégia do Oceano Azul ainda contribui na gestão do design ao aplicar a estratégias 
de mercado em quase todos os aspectos do processo de design. Pois como apontada no 
metaprojeto existe a importância do custo e preço do produto para sua inserção no 
mercado. E essa relação pode estar na busca do aumento de produção, de vendas ou 
mesmo da manutenção e controle do mercado. Sabendo o enfoque de mercado que se 
deseja e aplicando a estratégia e qual a etapa do projeto, aumenta sua chance de ser bem 
sucedido e bem aceito. Realizando a conquista e respeito ao cliente, por meio de 
produtos de qualidade; preços justos e pelo cuidado com a relação da vida útil com o 
meio ambiente. 
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Conclusão 
 

 
Oficina Tipográfica – o passado no futuro – foi concebida após um curso realizado 
dentro da OSTP, onde o encanto de poder executar na prática uma peça gráfica de 
impressão manualmente não pode ter outro igual para um estudante de design gráfico. 
Poder compor e justificar um texto, escolhendo uma a uma cada letra. Poder interagir 
com a prensa tipográfica em seu embalo, sentindo o cheiro da tinta, ouvindo seu tack e 
ter sensibilidade pra saber se existe tinta suficiente ou em exagero para imprimir.  
 
E poder sentir na peça gráfica o baixo relevo causado ao papel com aquela gulodice de 
que é preciso ‘ver pra crer’, tocar e conferir nos dedos. Além da beleza e delicadeza que 
surge com aquelas cores vibrantes e modernas após um toque suave promovido por 
uma máquina tão pesada, tão grotesca que deixa suas marcas de óleo e graxa pelo chão. 
É realmente fascinante. 
 
Mas, que isso só foi possível brevemente em SP, mas que se manteve vivo e latente por 
um grande período após a volta a Recife. Então, veio o desejo de poder encontrar outra 
oficina que pudesse gerar tamanho prazer. Logo, foram percorridas todas as antigas 
escolas formadoras de profissionais tipográficos e nem um resquício. Nem memória, 
nem maquinário ou sequer material didático foi encontrado, um antigo profissional 
talvez que desse uma direção pra essa pesquisa, uma luz. Nada. 
 
O desejo era tão forte e tão vivo, que nem os resultados lamentáveis prolongava o 
momentâneo desanimo. E logo, se reiniciava novas buscas. Novas estratégias se 
formavam de possibilidade para encontrar algum material. No Instituto Arqueológico 
Histórico e Geográfico de Pernambuco, encontra-se a primeira prensa do jornal Diário 
de Pernambuco o jornal mais antigo do país. E como seria possível existir um salto na 
história? Um vago buraco de informações entre a primeira prensa do jornal e a linotipia 
do mesmo estabelecimento? 
 
Num acaso, uma busca aconteceu na Biblioteca Central do estado e em fim, cinco 
manuais foram encontrados, sendo três deles em língua estrangeira. Estabelecimento 
onde não se pode xerocar toda a obra de acordo com a uma lei de direitos autorais. Mas 
que estava disponível para consulta. Restava apenas fotografar, sem flash. 
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Fig. 86: Sr. Cordeiro revisando a composição realizada pelo pesquisador. 
Fonte: própria, 2013.

Fig. 87: realizando a impressão da capa. 
Fonte: própria, 2013.
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Incansavelmente todas as páginas dos cinco volumes foram fotografadas, mesmo sem 
conhecimento em outras linguas. Agora existiam dois manuais e mais o encontrado na 
net em português de Portugal, além da vivencia prática na OTSP.  
 
Após lê e observar nos manuais, o cenário no qual a tipografia teve seu apogeu e sua 
linearidade processual o próximo passo seria entender o porquê de tanto descaso. E 
como se dava essa relação do antigo encontrado nos manuais, e do novo presente na 
atualidade.  Como a OTSP conseguia manter-se dentro de um mercado 
tecnologicamente renovado. Além do seu impressionante trabalho de garimpo, 
certamente inovadora, já era claramente visível resgatando a sua história. 
 
Até que se tem o conhecimento do Metaprojeto, o método de gestão de design que 
trabalha primeiramente com inovação dentro de um cenário complexo. Mas, ainda 
faltava a cereja do bolo e eis que surge A Estratégia do Oceano Azul. Ambas se 
complementavam se alinhavam num casamento perfeito. 
 
Essa pesquisa também proporcionou o conhecimento do Gráfico Amador, Oficina 
Tipográfica composta por Aloísio Magalhães na cidade do Recife por volta dos anos 60, 
mas que infelizmente nem no museu em sua homenagem (MAM - Museu Aloísio 
Magalhães) pode ser encontrada a obra de Guilherme Cunha Lima de mesmo título. A 
oficina foi fechada durante a ditadura levando o Aloísio a residir no RJ, onde 
contribuiu com a fundação da ESDI, primeira escola de design do Brasil e com o 
surgimento do IPHAN a convite de Mário de Andrade. Além da sua valiosa contribuição 
ao design gráfico brasileiro com sua criatividade. 
 
E pra fechar com chave de ouro, já na finalização do desenvolvimento da pesquisa surge 
a Gráfica Tacaruna, no bairro de Ouro Preto na cidade de Olinda. Inacreditável, após 
uma busca na Região Metropolitana do Recife encontrar tão próximo. Lógico, que 
pelo menos a capa seria impressa em tipografia. Mas, a saudade de quere estar mais 
perto não me fez esitar. Logo, tentei uma vaga de estágio voluntário, no qual me 
encontro até os dias atuais.  
 
Além de ter sido muito bem recebida pelo antigo proprietário Sr. Cordeiro (in 
memorian), homem de muita estima que após aposentar-se do Diário Oficial, na 
profissão de chefe dos impressores, abriu sua própria gráfica, há 16 anos e junto com seu 
filho, Alexandre Cordeiro e atual proprietário, deu continuidade ao seu oficio. Nela 
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Figs. 88 e 89: composição e capa respectiva impressa. 
Fonte: própria, 2013.
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foram encontrados os equipamentos ideais para realizar uma impressão, em pleno 
funcionamento. Uma Heidelberg; uma impressora minerva; e outra minerva de braço; 
dois cavaletes de tipos; uma mesa de imposição; além de material branco; guilhotinas; 
uma monocromática entre outros. 
 
Sob a orientação de Sr. Cordeiro, foram impressos as capas e as folhas divisórias, 
conforme figs. 87 a 90, em homenagem, dos três volumes entregues a banca de defesa. 
O que deixou a pesquisa perfeitamente completa. 
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capa 

 

Papelão pinho P-01 
Sem revestimento, 
Impresso em tipografia manual. 

 
 
 

 
Miolo 

 

Papel book bold millenium 80g/m² 
Impresso em jato de tinta 
Nas cores, preto e RGB (179, 92 83). 
e 
Papel vegetal 80g/m² 
Impresso a laser 
Colorido. 

 
fontes 

 

Corpo EB Garamont, 12pt, 
Título Garamond EB, 36pt. 
Subtítulos Agaramond It Titling 12pt, 
Ornamentos Minion-ornamentes. 

 
 

 


