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O Brasil sempre esteve em crise e, no 
último ano, devido aos acontecimentos e 
consequentemente o fechamento de em-
presas de pequeno e médio porte, houve 
uma crescente onda de desemprego.

A primeira reação após uma demissão 
é para muitos a falta de comida, o que pro-
jetou uma estimativa de que o Brasil pode 
chegar a 20 milhões de pessoas passando 
fome neste ano.

Esta semana, tentando um entreteni-
mento, me deparei com duas situações de 
fome extrema, ambas baseadas em histó-
rias reais.

O filme “O Pianista”, dirigido por Ro-
man Polanski e vencedor de três Oscar, 
baseado na autobiografia homônima do 
pianista Władysław Szpilman, interpreta-
do por Adrien Brody, conta a deportação 

dos judeus para um campo de concentra-
ção após a invasão da Polônia, enfrentando 
perseguição, medo e fome.

Em uma das cenas, um grupo de judeus 
reúne algumas moedas, totalizando 20 lo-
tes, e compra uma bala para dividir entre 
cinco pessoas. Comem aquele pedaço de 
bala, saboreando abundantemente.

A outra história foi o livro “Os Sobre-
viventes — A tragédia dos Andes”, escrito 
por Piers Paul Read, que relata o desapa-
recimento, em outubro de 1972, de um 
avião Fairchild F-227, da Força Aérea Uru-
guaia, e os 72 dias de luta do grupo pela 
sobrevivência.

Um dos capítulos conta que três dos 
sobreviventes saíram do Fairchild em busca 
de restos do avião e possíveis suprimentos 
e acharam, em meio a uma lata de lixo na 

cauda do avião, pedaços de uma bala. Se 
no filme O “Pianista” dividir uma bala para 
cinco já foi chocante, imagine dividir um 
pedaço de bala para três?

Esses três saborearam o caramelo sen-
tados na neve e naquele instante ficaram 
muito agradecidos por um pequeno pedaço 
de bala.

O que me fez questionar: temos agra-
decido pelo nosso prato de comida todos os 
dias?

Você já agradeceu pela sua “bala” de 
hoje?

É hora de agradecermos pelo tanto que 
temos e nem sabemos!

Como diz o poeta e escritor brasileiro, 
Augusto Branco: “Agradecer o bem que re-
cebemos é retribuir um pouco do bem que 
nos foi feito.”

Você já agradeceu por sua “bala” de hoje?
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Aqui vamos nós falar de serigrafia. 
Temos um assunto que está na moda e 
segundo alguns entendidos ameaça a Ve-
lha Senhora Serigrafia: impressão DTG 
(Direct To Garment), ou impressão direta 
em tecido.

Uma técnica que está no mercado 
desde a década de 2000 e vem crescendo 
e oferecendo a cada dia mais tecnologia 
embarcada nas máquinas.

Tem mercado, sim, para esse produto, 
afinal pode-se imprimir diversas cami-
setas com motivos diferentes em um só 
projeto, versátil, útil, mas não ameaça a 
Velha Senhora.

Muito utilizado para pequenas ti-
ragens, impressões exclusivas, projetos 
especiais, impressão de camisetas de cor-
rida com dados variáveis, camisetas per-
sonalizadas, versatilidade de impressão 
de imagens diferentes em uma mesma 
tiragem, tudo isso traz para a DTG um 
ganho extraordinário.

Não, não ameaça, esse tipo de equipa-

mento precisa da prensa ao seu lado para 
fixar a tinta, pois não é secagem ao ar, se 
tocar borra tudo e estraga a impressão.

Se realmente fosse uma ameaça, já te-
ria se consumado com os anos de merca-
do, afinal já se passaram mais de 15 anos 
desde que esse equipamento entrou no 
mercado, temos algumas empresas que 
faturam com esse tipo de impressão, ou-
tras adaptaram seu portfólio com serigra-
fia e DTG, sendo que a segunda é usada 
para projetos especiais.

Mas quando se trata de grandes ti-
ragens, vamos abraçar a Velha Senhora, 
pois a solução é imediata, os profissionais 
estão familiarizados com o rodo e a pro-
dução não deixa a desejar.

A serigrafia é sem dúvida a mais rápi-
da em grandes quantidades e o custo-be-
nefício muito bom. Por mais que possam 
criar equipamentos de impressão, prin-
cipalmente em localizados, não é fácil 
dobrar a Velha Senhora, ela se torna ágil 
e mostra todo o seu vigor, qualidade e 

competência.
Vamos em frente, analisando a cada 

momento o desempenho dos equipamen-
tos de impressão, as técnicas que surgem 
a cada dia e o que oferecem para tentar 
coloca a Velha Senhora Serigrafia no asilo 
e no proscênio.

Os novos serígrafos não vão deixar 
que humilhem a Velha Senhora. Temos no 
mercado uma nova safra de profissionais 
defendendo e produzindo cada vez mais 
e mais qualidade com serigrafia, eles to-
pam desafios, inventam novas aborda-
gens e fazem sucesso com a impressão 
serigráfica, principalmente com a seri-
grafia têxtil.

Nós estamos quase dependurando a 
chuteira, ainda resistimos bastante e con-
tinuamos carregando esta arte no bolso, 
falando aos quatro ventos sobre serigra-
fia, e mais: amando o processo, defenden-
do e lutando para que valorizem esta que 
é a mais linda técnica de impressão que 
existe no mercado!

Serigrafia: a arte de estampar



https://genesistintas.com.br/


4 Edição 289

Capital humano X saúde mental

Sustentabilidade
SILVIA REGINA LINBERGER DOS ANJOS

O ano de 2020 foi desafiador para to-
dos. O que nos revela os dados da pasta 
do órgão federal do Trabalho é que houve 
um aumento de 26%, em relação a 2019, 
no número de afastamentos de empre-
gados devido a problemas de depressão 
e ansiedade provocados pelo impacto da 
pandemia de Covid-19, o isolamento so-
cial e a sobrecarga de trabalho.

Uma das doenças mais comuns é 
a síndrome de Burnout (esgotamento 
profissional), principalmente para traba-
lhadores de serviços essenciais, e esse é 
um problema a ser enfrentado pelas em-
presas daqui pra frente. Segundo a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), no 
Brasil, 11,5 milhões de pessoas sofrem 
com depressão e, até 2030, essa será a 
doença mais comum no país. Esses da-
dos foram fornecidos pela Agência Brasil 
de Comunicação (EBC). Uma pesquisa 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
identificou que as pessoas que sofreram 
ou sofrem de ansiedade ou depressão ao 
mesmo tempo buscaram maior consumo 
de bebidas alcoólicas e sofreram mudan-
ças nos hábitos de sono, o que pode de-
sencadear problemas cardíacos, elevação 
da pressão arterial, diabetes, problemas 
hepáticos, entre outros.

As empresas devem agir para mini-
mizar esses afastamentos, oferecendo 
suporte para os trabalhos que estão sen-
do feitos em home-office, como verificar 
se a energia e o sinal de internet (banda 
larga) que chegam até a residência do 
trabalhador estão em condições para que 
ele possa desenvolver e operacionalizar 
uma tarefa; bem como oferecer hardwa-
res móveis para o usuário e condições 
mínimas para que as equipes exerçam 
suas atividades com saúde, segurança e 
qualidade de vida. Semanalmente reali-
zar uma chamada de vídeo com todos os 
colaboradores, por setor ou por departa-
mento, também ajuda a identificar como 
estão todos e ouvir o que eles têm para 
comentar, tentando deixar a reunião 
mais descontraída.

O sistema emocional das pessoas 
tem sido fortemente abalado pelas incer-
tezas do futuro, a pressão para alcançar 
resultados e as dificuldades do trabalho 
remoto. Para os que estão trabalhando 
presencialmente, o stress das aglomera-
ções nos transportes públicos e os cuida-

dos sanitários obrigatórios tanto na em-
presa como quando chegamos em nossas 
residências também causam transtornos 
a longo prazo.

Temos que buscar apoio para manter-
mos a saúde mental e nos preocuparmos 
ainda com a saúde física, pelos cuidados 
constantes, e estar atentos com a higie-
ne, pois a pandemia de Covid-19 não 
acabou. Até que consigamos atingir o 
efeito da imunidade de rebanho (quando 
o número de pessoas imunes por terem 
tomado a vacina nas suas duas doses ou 
dose única frente a uma infecção chega a 
um nível que paralisa sua disseminação), 
com uma porcentagem de pelo menos 
80% da população vacinada, segundo 
os infectologistas, esse número talvez 
seja somente atingido em 2022 aqui no 
Brasil.

O capital humano é muito impor-
tante para as empresas, e preservá-lo na 
situação atual trará o resultado melhor 
para a sustentabilidade e o futuro do 
negócio.

Continuo com a minha solidariedade 
aos familiares e amigos das mais de 430 
mil pessoas brasileiras mortas, vítimas 
do novo coronavírus, e aquelas tantas no 
mundo que também estão a lutar contra 
ele.

Agradeço aos profissionais de saúde 
e trabalhadores essenciais que têm ba-
talhado incansavelmente com o intuito 
de minimizar os danos causados pela 
doença.
Silvia Regina Linberger dos Anjos, sócia gerente da 
Maqtinpel. Química, tecnóloga gráfica com espe-
cialização em gerenciamento ambiental, mestrada 
em tecnologia ambiental, membro da comissão 
de questões ambientais da NOS-27, colaboradora 
voluntária da comunidade EQA (equipe de quali-
dade ambiental) da Escola Theobaldo de Nigris.   
www.maqtinpel.com.br

A saída da zona de confor-
to e imprevisibilidade dos 
acontecimentos, mudan-
ças constantes e por um 
período longo são fatores 
que desequilibram muito o 
ser humano.

https://www.formatonet.com.br/


APONTE A CÂMERA 
DO SEU CELULAR:

Acesse o nosso site:
www.saturno.com.br

 (11) 4174-7200 
(11) 98872-8043

A Saturno Tintas produz produtos específicos 
para cada necessidade, com produção 100% brasileira,

produzindo tintas com o desenvolvimento de cores.
A primeira do ramo na implantação de um sistema de gestão de qualidade.

@saturnotintas

mailto:https://www.centergraphbr.com/?subject=
mailto:https://www.saturno.com.br/tintas/?subject=
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ESTÃO CHEGANDO AS
TINTAS AGABÊ COM

TECNOLOGIA IMAGRAF

Agabê. Mais completa do que nunca.

Tintas à base de solvente:
vinílica fosca, vinílica brilhante 

e tinta dois componentes. 
Vernizes, solventes,

retardadores e endurecedores.

www.agabe.com

Mercado

DEKAVE Envelopamentos,
a arte de satisfazer clientes
A DKV, empresa situada na região de 
Campinas, está há 10 anos no mercado de 
envelopamentos.
Sempre buscando inovação e um trabalho 
com excelência, passou a dominar o mercado 
de envelopamento de eletrodomésticos, 
otimizando refrigeradores, fogões, freezers 
e outros. Procurando satisfazer o cliente 
com um produto final de qualidade, optou 
por adesivos da Imprimax e se prepara 
para incluir em seu portfólio trabalhos 
de decoração de ambientes em geral com 
mídias decoradas, impressões exclusivas e 
aproveitar todas as opções que a Imprimax 
vem trazendo em seu catálogo.
“Trabalho profissional requer produtos 
de qualidade, esperamos mais novidades 
para fomentar ainda mais o que podemos 
oferecer aos nossos clientes”, comenta 
Fábio, diretor da empresa.

Com a linha Pisomax da Imprimax, a 
Dekave parte para uma nova etapa na área 
de decoração: adesivar paredes e pisos, 
tornando ambientes renovados de uma 
forma rápida e sem sujeira.
O produto é de fácil aplicação e torna o 
ambiente muito agradável com acabamento 
perfeito, garantindo a satisfação do cliente.
“É uma experiência muito gratificante, o 
trabalho rende bastante, e o melhor é ver 
o cliente satisfeito. Não vamos parar por 
aqui, vamos partir para a adesivação de 
paredes, pois sabemos que a Imprimax 
tem material apropriado para esse fim. A 
linha decorativa vai, sim, dar uma nova 
visão de mercado e nós, profissionais do 
ramo, temos mais um nicho para explorar”, 
finaliza Fábio.
(19) 98820-9580
(19) 98350-8380

antes depois

mailto:https://www.agabe.com/?subject=
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Transfer Seriplast para couro e PVC
- Base solvente

Passo a Passo

Genesis tintas
https://genesistintas.com.br/

Para o Transfer Seriplast para Couro 
e PVC, utiliza-se a tinta Seriplast em 
diversas cores e o papel plastificado em 
polietileno.

Aplicar o Seriplast Incolor em toda a 
extensão do motivo numa matriz de 77 a 
100 fios/cm. Deixar secar ao ar ambiente. 
Caso necessite, utilizar o Retardador 
Seriplast se o produto estiver secando 
na tela.

Realizar a transferência a uma tempera-
tura de110 a 120°C por 3 a 5 segundos e 
pressão de 50 a 80 libras.

Realizar a remoção do suporte a frio.

O Transfer 
Seriplast para 
Couro e PVC 
está pronto.

1 2

Em seguida aplicar o Seriplast Vermelho 
com uma matriz de 90 a 120 fios/cm e 
deixar secar em tempertura ambiente.

Aplicar o Seriplast Branco com matriz de 
55 a 77 fios/cm para dar uma boa cober-
tura. Deixar secar ao ar ambiente.

3 4

Aplicar o Seriplast Termocolante com 
a mesma tela utilizada na primeira 
impressão.

Colocar o papel aplicado sobre o subs-
trato a ser transferido (na foto acima, 
um pedaço de couro) elevar à prensa 
térmica.

5 6

7 8

http://www.metalprinter.com.br/


 MINI MCA
2 CORES

PTP-400 Dupla
40 x 50

Prensa térmica 
Para etiquetas 
Em bobina

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

PTP - 15PTP-660: 96 x 66 cm 
AUTOMÁTICA
PTA-4000: 40 x 50 cm 
52 x 72 cm

SR-4

AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS
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CARROSSEL
MCA

 MINI MCA
1 COR 

MTCF 250 MTCF 500 MTC 1.800

CALANDRAS

MANUAIS

POLIMERIZADEIRA
 /SECADORA

MT-70MTVR-20MULT-MIX

MISTURADORES  DE TINTA

MESA ELÉTRICA 
DUPLA

PTM-80
80 x 65

P/ JEANS
PTI-5  Dupla Jeans

PTM-40
40 x 50

PTM-42 Dupla
31 x 42

PRODUTOS 100%
 NACIONAIS

Fone: 47 3323-5844
 www.mogk.com.br

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

Modelos sob
consulta

Elétrica e a Gás 

CARROSSÉIS AUTOMÁTICOS PRENSAS E CALANDRAS
P/ SUBLIMAÇÃO E TRANSFER

EQUIPAMENTOS P/ SERIGRAFIA

http://www.mogk.com.br
http://www.mogk.com.br/
https://www.hostnet.com.br/


http://sicoltex.com.br/
http://tucanoequipamentos.com.br/
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Capa

A cada ano, novos produtos para o seg-
mento automotivo têm chegado ao merca-
do, facilitando as aplicações e garantindo 
uma qualidade cada vez melhor.

Vários são os motivos pelos quais um 
proprietário de veículo opta por envelopar 
seu carro, entre eles: proteção à pintura 
original, alterar a cor ou até uma estiliza-
ção personalizada.

O material utilizado para a adesivação 
depende do nicho de atuação e da neces-
sidade do cliente. O PVC é utilizado para 
quem busca proteção e personalização 
acessível. O poliuretano é usado nos PPF 
para classes mais elitizadas, devido ao seu 
valor mais alto, e no envelopamento para 
aplicações menores, como logos, brasões, 
entre outros.

“Um produto de PVC é multiuso e ser-
ve para diversos mercados, está há déca-
das sendo utilizado por signmakers e aca-
bou sendo o principal produto utilizado 
no envelopamento automotivo também. 
Pode chegar a 8 anos de durabilidade, é 
fácil de encontrar, é produzido no Brasil 
e, inclusive, é o produto-base da cadeia 
produtiva das soluções da Imprimax. Sa-
bemos que há também materiais de poliu-
retano utilizados por nichos mais elitiza-
dos do segmento, mas com preços até dez 
vezes mais altos, o que se torna inviável 
para boa parte da população. Tem também 

Por: Mara de Paula Giacomeli o envelopamento líquido, produto que fo-
mos pioneiros a oferecer para o mercado 
brasileiro, isso há quase dez anos , mas 
que funciona de uma forma totalmente 
diferente dos vinis tradicionais, com uma 
aplicação muito mais próxima à pintura 
automotiva, criando camadas sobre ca-
madas, que, após engrossar o suficiente, 
falando de forma simples, pode ser remo-
vida com facilidade. Cada produto tem sua 
característica e serve para um nicho dife-
rente”, comenta Cleber Orsioli, gerente de 
marketing da Imprimax.

É necessário especificar de que forma 
será o envelopamento, pois em alguns ca-
sos a mudança exige regulamentar a docu-
mentação junto ao Detran.

De acordo com o Contran, é obrigató-
rio regulamentar a documentação de ve-
ículos que recebem alterações a partir de 
50% na cor, excluindo a área envidraçada, 
podendo levar o condutor a pagar multa 
se dirigir um veículo com essas alterações 
sem portar o documento regularizado.

O primeiro passo, no caso em que 
houver a necessidade de regulamentar, 
será pedir uma autorização ao Detran para 
então encaminhar o veículo para uma em-
presa especializada em envelopamento. 
Essa questão se torna importante, pois a 
empresa é obrigada a fornecer a nota fis-
cal indicando a nova cor ou classificando 
como “fantasia”, no caso de estilização 
personalizada em que não tem uma cor 
predominante definida. Após o veículo 
envelopado, em posse da nota fiscal forne-
cida pela empresa de envelopamento e da 
autorização fornecida previamente pelo 
Detran, o proprietário deverá se dirigir 
novamente ao Detran para solicitar um 
novo CRV (Certificado de Registro de Ve-
ículo). Verifique toda a documentação ne-
cessária no site do Detran da sua cidade.

Pode-se usar a criatividade à vontade, 
uma vez que todas as cores são permiti-
das, exceto o cromado, expressamente 
proibido por provocar reflexo e ofuscar a 
visão de motoristas.

“As opções são diversas. O cliente pode 
ir em uma empresa de comunicação visual 
e solicitar uma personalização completa 
de seu carro comercial, para assim divulgar 
sua empresa, utilizando dessa forma vinis 
brancos para impressão e possivelmente 
algum transparente para laminação a frio 
para proteger. O cliente pode também 

solicitar na loja de envelopamento auto-
motivo um envelopamento total utilizan-
do uma cor totalmente chamativa para se 
destacar. Ele pode ainda apenas pedir para 
aplicar um envelopamento transparente 
no carro da família para proteger a pintura 
original, ou mesmo manter a cor original 
trocando o efeito brilhante da pintura de 
fábrica por algum material texturizado. As 
opções são infinitas. Vai muito do profis-
sional conhecer todos os produtos que ele 
tem à disposição”, relata Cleber.

Envelopamento parcial

O envelopamento parcial é uma opção 
exclusivamente estética, em que será apli-
cado o adesivo em partes do veículo a fim de 
garantir um estilo diferenciado e exclusivo.

Uma das tendências é o uso do adesivo 
black piano, que imita o vidro preto, no teto 
do carro.

Outra opção bastante procurada é a 
aplicação de faixas de cor diferente da do 
carro na lateral do veículo, dando a aparên-
cia de carro de corrida, ou ainda o chamado 
“delete chrome”, onde todo o cromado ex-
terno do carro é adesivado, proporcionan-
do robustez ao veículo.

O uso do envelopamento é usado tam-
bém como uma forma de divulgação comer-
cial, adotado por empresas que adesivam 
seu logo ou algum tipo de propaganda no 
veículo.

Im
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Alltak

Alltak

Protect Gloss - verde citrico

Gold Fibras - fibra 4d preto - automotivo

Agradecimentos:

Alltak
www.alltak.com.br

Imprimax
www.imprimax.com.br

Aplike
www.aplike.com.br

Envelopamento total

No caso de envelopamento total, a 
película criará uma barreira em todo o ve-
ículo, protegendo a pintura original con-
tra riscos, arranhões, manchas e contra a 
incidência de raios UV. Já existem conces-
sionárias que oferecem o envelopamen-
to como um agregador de valor para as 
empresas ou clientes finais que queiram 
personalizar os veículos, rumando para o 
segmento Custom.

“Há produtos que trazem uma perfor-
mance ainda maior no envelopamento au-
tomotivo, como no caso das nossas linhas 

Gold Protect Gloss®, Gold Protect Matte®, 
Jateado Opaco® e a linha de impressão 
digital Digigold Alta Performance®, mas, 
no geral, quanto mais espesso o mate-
rial, maior a resistência mecânica contra 
pequenas pedras da estrada, pequenos 
riscos, entre outros, e, dependendo de 
certos aditivos aplicados na estrutura do 
PVC, escolhidos exclusivamente para uti-
lização na parte da fabricação do mate-
rial, melhor a performance do produto na 
instalação e na pós-instalação, desde que 
o cliente, dono do veículo, siga à risca as 
recomendações de manutenção”, explica 
Cleber.

Poderá ser feito na mesma cor do 
carro ou em outra cor, podendo ainda es-
colher o tipo de acabamento: brilhante, 
fosco, metálico, escovado ou com efeitos, 
como é o caso da fibra de carbono, que 
oferece uma textura granulada, ou ainda 
aplicar adesivo com arte reproduzida por 
impressão digital.

Há a opção de usar uma película trans-
parente, apenas para cobrir a pintura ori-
ginal, porém essa película é importada, 
tornando o custo elevado.

Quando o proprietário decidir retirar 
a película para retornar à cor original do 
carro, a retirada deverá ser feita por em-
presa especializada.

Aplicação e cuidados após 
envelopamento

Antes da aplicação do vinil, será feita 
uma avaliação para certificar o bom esta-
do da pintura do veículo. Carros repinta-
dos tendem a descascar quando o cliente 

decide pela retirada do adesivo, se fez uso 
de tinta ou verniz de má qualidade ou, 
ainda, se o verniz da repintura não estiver 
totalmente seco. Há verniz que demora 
meses para uma cura total.

O ideal é envelopar um carro com pin-
tura original de fábrica.

Para um serviço de qualidade, a lim-
peza da superfície deve ser feita com 

cuidado especial antes de ser iniciada a 
aplicação. Para tal, é recomendada uma 
lavagem com água e detergente neutro e, 
antes da aplicação, desengordurar a su-
perfície com álcool isopropílico para que 
seja eliminada qualquer impureza, oleo-
sidade ou qualquer produto químico. O 
ambiente onde será feito o envelopamen-
to deverá ser livre de poeiras, garantindo 
uma aplicação sem falhas.

Peça ao frentista que tome o cuidado 
de não derramar combustível no veículo.

A cada ano, novos produtos para o 
segmento automotivo têm chegado ao 
mercado, facilitando as aplicações e ga-
rantindo uma qualidade cada vez melhor.

“As novas tecnologias empregadas 
nos materiais têm facilitado muito para 
o envelopador. Produtos antibolhas com 
película de proteção e durabilidade au-
mentada ajudam tanto o profissional 
como o consumidor. Temos notado uma 
evolução nos produtos, texturas e diver-
sidades de cores, oferecendo uma infini-
dade de opções ao consumidor”, comenta 
Thiago Sossai, instrutor de envelopamen-
to da Alltak.

Após o envelopamento concluído, algumas
recomendações são necessárias

Evite deixar o carro sujo por muito tempo para que a sujeira  
não se torne permanente.

Utilizar jato de pressão apenas em empresas de limpeza espe 
cializada, pois existem técnicas para o uso desse equipa men-
to em carros envelopados.

Utilizar apenas água e sabão neutro.

Usar pano de microfibra para secagem.

Não utilizar nenhum tipo de cera ou abrasivo.

Não utilizar escovas com cerdas grossas ou mecânicas.

Utilizar água com temperatura entre 20 e 25 graus.

Aguardar no mínimo 72 horas antes de lavar o veículo, evitando 
também a exposição à chuva durante esse mesmo período.

O uso do adesivo para personalizar e proteger o automóvel

Im
pr

im
ax
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APROXIME A CÂMERA DO CELULAR
E ASSISTA O VÍDEO COMPLETO

FAÇA UM TESTE E COMPROVE. VOCÊ 
VAI SE SURPREENDER COM TANTA 
QUALIDADE E TECNOLOGIA!

NOVA VERSÃO
SOLV ECO-S LÁTEX UV SILK

TESTADO E APROVADO EM TODAS AS TECNOLOGIAS DE IMPRESSÃO 

AINDA MAIS EFICIENTE, SEM DEIXAR
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Em muitos aspectos, 2020 pode pa-
recer um ano para se esquecer. Sem dúvi-
das, a pandemia global trouxe dificuldades 
econômicas, mas também muitas novas 
oportunidades comerciais para a indústria 
têxtil.

À medida em que ressurgimos do que 
todos esperamos que tinha sido um evento 
único em nossas vidas, analisamos: como o 
futuro parece?

Com a imprevisibilidade dos lockdowns 
- às vezes parecia que os prospectos para o 
progresso da impressão digital têxtil eram, 
na melhor das hipóteses, cheios de incerte-
za. E ainda, surpreendentemente, não era o 
caso. Aqui há um resumo do que o mercado 
trouxe para você de muitas das principais 
fontes de análise da indústria têxtil global:

Em agosto de 2020, o mercado de im-
pressão global têxtil foi estimado pela 
Grand View Research em US$ 146,5 bi-
lhões em 2019 - ainda estava previsto para 
aumentar para US$ 260 bilhões para 2025 
e deve registrar uma taxa composta de 
crescimento anual (CAGR) de 8,9% neste 
período.

A mudança das preferências do con-
sumidor em relação à adoção dos têxteis 
impressos na Ásia-Pacífico e no Oriente 
Médio deve ter um impacto positivo no 
crescimento do mercado.

O Grand View Research disse que o 
rápido crescimento na demanda por tec-
nologia de impressão digital dentro das 
indústrias de vestuário e publicidade - jun-
tamente com a crescente demanda por im-
pressão sustentável - deve ter um impacto 
positivo na demanda de produção durante 
o período previsto.

O que deu um combustível para o cres-
cimento do mercado é a necessidade cada 
vez maior por velocidade de entrega, a qual 
agora pode ser alcançada com o advento 
das impressoras digitais. A redução do cus-
to por unidade da impressão, em conjunto 
com a redução de vida útil dos produtos, é 
também o que provavelmente vai comple-
mentar o crescimento do mercado. A Grand 
View disse ainda que os rápidos desenvol-

vimentos tecnológicos na indústria de 
impressão têxtil, juntamente com a intro-
dução de grandes impressoras de alta velo-
cidade e passada única, resultaram na atu-
alização das máquinas de impressão têxteis 
tradicionais, complementando assim o 
crescimento do mercado têxtil impresso.

A Research and Markets disse que no 
mês de junho de 2020, apesar da crise e 
da iminente recessão, o mercado global de 
impressão têxtil continuará crescendo em 
uma projeção de 7,7 bilhões de metros qua-
drados entre 2021 e 2027, impulsionado 
por uma revisão anual da taxa composta de 
crescimento em 3,6%.

Fica claro que ao analisar a pesquisa 
de mercado de 2020 nós podemos esperar 
um crescimento contínuo na explosiva his-
tória de sucesso na impressão digital têxtil 
e como ela começa a impactar as rotas da 
impressão convencional.

No que diz respeito à impressão digital 
têxtil, em maio de 2020 a Allied Market 
Research previu que o mercado global de 
impressão digital têxtil, que estava ava-
liado em US$ 2,2 bilhões em 2019, estava 
projetado para alcançar US$ 8,8 bilhões em 
2027, quadruplicando seu tamanho e com 
previsão de crescer a uma taxa anual com-
posta de 19,1% de 2020 a 2027.

Allied também disse que o rápido cres-
cimento pela demanda na tecnologia de 
impressão digital para vestuário e publici-
dade, além da demanda por impressão sus-
tentável, deve ter um impacto positivo na 
demanda de produção durante o período 
previsto.

Allied conclui ainda que o mercado irá 
testemunhar um crescimento significativo 
devido à crescente procura por têxteis im-
pressos. Além disso, o crescimento da ren-
da per capta nas nações emergentes, além 
das rápidas mudanças no mercado fashion 
para novas peças de vestuário impressas, 

devem impulsionar o crescimento do mer-
cado durante este período previsto.

Curiosamente, a Allied também co-
mentou a crescente aplicação de impressão 
têxtil em decoração de interior nos auto-
móveis devendo impulsionar o crescimento 
do segmento no setor automotivo.

Todos os setores do digital têxtil ana-
lisados em 2020 refletiram esta tendência 
acelerada, e um progresso exemplar foi pre-
visto a cada passo.

Em julho de 2020, a Research & 
Markets disse que o mercado global de tin-
tas de impressão digital têxtil valia US$ 1,1 
bilhão em 2019, com projeção de alcançar 
US$ 2,6 bilhões em 2027, com crescimento 
CAGR de 11,6% de 2020 a 2027.

Curiosamente, este relatório destacou 
que, apesar de uma redução geral de custos 
de tintas como uma proporção de custos de 
impressão prime (de 49% para 31%), as de-
mandas de volume cresceram significativa-
mente durante o período de previsão.

Da mesma forma, de acordo com a Pes-
quisa de Mercado Persistence - o mercado 
global para equipamento de impressão di-
gital têxtil esperava atrair um valor de US$ 
2,25 bilhões até o fim de 2028, crescendo a 
uma taxa de 14,9% durante o período pre-
visto.

A crescente penetração do equipamen-
to de impressão digital têxtil na indústria 
devido à maior qualidade de impressão 
oferecida pelo equipamento de tecnologia 
digital, deve impulsionar o mercado no pe-
ríodo pesquisado.

 Persistence também disse que do mun-
do fashion e da alta costura indo até o ves-
tuário esportivo, dos acessórios de mobili-
ário, o boom da impressão digital têxtil tem 
contribuído para transformar a dinâmica 
destes setores em termos de produtivida-
de, criatividade e aplicação.

A tecnologia de equipamento de im-

pressão digital têxtil abre portas para a 
criatividade ao encorajar a reprodução fo-
tográfica, a criação de designs mais com-
plexos e experimentação com novas apli-
cações. Persistence concluiu dizendo que a 
expansão do setor de camisetas impressas 
está diretamente ligada à evolução da tec-
nologia DTG (direct to garment), um fenô-
meno que tem crescido rapidamente, devi-
do à sua capacidade de atender a demanda 
do mercado de massa por peças originais e 
personalizadas.

Em resumo - apesar da pandemia, a 
impressão digital têxtil, seja DTG ou rolo a 
rolo, continua a crescer rapidamente. Com 
uma grande gama de maquinário disponí-
vel, de entry-level até a mais alta velocidade 
de produção em passada única, os clientes 
se deparam com uma proposta de negócios 
atraente, seja qual for seu tamanho ou mo-
delo de negócio.

Seja reequipando as atuais empresas 
têxteis, ou simplesmente começando uma 
do zero, a agenda da impressão digital têx-
til tem capturado definitivamente a ima-
ginação da indústria têxtil à medida que 
imergia do hiato econômico da pandemia. 
O que ainda não foi medido é o impacto da 
“agenda da sustentabilidade” e como isso 
pode acelerar a adoção digital para além da 
pandemia. Será interessante revisitar esta 
análise novamente no próximo ano. A tec-
nologia de impressão digital têxtil entrega 
uma solução ambientalmente viável para a 
crise do clima - a evolução da indústria têx-
til convencional será um período fascinan-
te no desenvolvimento de nossa indústria.

Fonte: FESPA.com

tendências de mercado - o vibrante futuro para a impressão digital têxtil

Textil

Por Debbie McKeegan

Tecnologia digital entrou nas 
nossas rotinas diárias com a 
crescente adoção de tecnolo-
gia por parte dos consumido-
res para comunicar, informar e 
comprar, pois permite a entre-
ga rápida de produtos que vão 
ao encontro das necessidades 
individuais.

Apesar da pande-
mia, o comporta-
mento do consu-
midor continuará 
acelerando a 
demanda glo-
bal por têxteis 
impressos e o 
setor continuará 
crescendo em 
ritmo acelerado.
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A preocupação com a segurança na 
internet aumentou entre os usuários co-
muns após tantos episódios de roubos e 
megavazamentos de dados, clonagem de 
contas de WhatsApp e boletos falsos, além 
dos já famosos SPAM e phishing.

Todos sabemos que senhas fracas po-
dem ser quebradas facilmente. Para con-
seguir uma combinação que deixe seus 
dados bem protegidos, é importante gas-
tar algum tempo desenvolvendo uma pala-
vra-chave que seja difícil de ser quebrada. 
O desafio é a praticidade em detrimento 
da segurança. Senhas complexas em geral 
oferecem uma segurança maior, mas são 
mais difíceis de serem lembradas, já as se-
nhas simples são exatamente o contrário.

Os especialistas afirmam que não de-
vemos usar a mesma senha em mais de um 
serviço. Isto é um fato: se o hacker invadir 
seu Facebook, também terá acesso à sua 
conta de e-mail, Twitter ou qualquer outro 
cadastro que você tenha.

Veja algumas regras que ajudarão 
na hora de criar uma senha comple-
xa, mas fácil de memorizar, e outras 
dicas:

• Evite palavras disponíveis em di-
cionários ou sequências simples como 
“123456”;

• Use uma mistura de letras maiúsculas 
e minúsculas, com números e símbolos;

• Pegue uma frase longa, que signifique 
algo para você como: “eu gosto de chocola-
te e futebol” e transforme em uma senha 
com substituições por números e símbolos 
como: “EuG0st0DCh0c0l@teEFuteb0l!”;

• Se for possível adicionar espaços en-
tre as palavras, é ainda melhor. Exemplo: 
“Eu G0st0 De Ch0c0l@te E Futeb0l!”;

• Uma bom exemplo é a senha “My 
1st PassPHRASE!” (“minha 1ª senha” em 
inglês), que alterna letras maiúsculas, mi-
núsculas, números e símbolos e ainda con-
ta com os espaços. Isso complica a vida do 

hacker, mesmo sendo uma senha fácil de 
ser memorizada;

• Em vez de criar uma senha complexa, 
crie uma senha mais longa (com 14 carac-
teres ou mais). Frase longa é mais eficien-
te do que uma senha curta, de preferência 
com caracteres aleatórios;

• Use um gerenciador de senhas. Quem 
gosta de complicar pode achar um método 
seguro para guardar suas senhas, já que é 
muito improvável lembrar-se de algo como 
“K3H46m2uvUvQTYQKZGmr5Cmc”. Ge-
renciadores de senha são excelentes, mas 
também requerem uma senha-mestra;

• Por isso, mantenha uma cópia por es-
crito da sua senha em uma folha de papel, 
em um local bem seguro. O mesmo vale 
para o caso de você preferir manter todas 
as suas senhas por escrito;

• Troque suas senhas regularmente;
• Ative a verificação em duas etapas, 

recurso de segurança fornecido por servi-
ços de e-mail e redes sociais para aumen-
tar a segurança no momento de fazer login 
em dispositivos desconhecidos;

• Use senhas diferentes para bancos, 
e-mails e outros sites;

• Não use datas ou fatos que possam 
ser encontrados online;

• Não envie suas senhas por mensa-
gem, e-mail ou de qualquer outra forma;

• Sempre que possível, digite suas se-
nhas em seus próprios dispositivos e evite 
ao máximo digitar suas senhas em apare-
lhos públicos.

Sua senha é forte?
Segundo sites especializados em tes-

tar senhas, as combinações a seguir são 
muito fortes. “EuG0st0DCh0c0l@teEFu-
teb0l!” demoraria 260 sextilhões de anos 
para ser quebrada. Já a senha “Eu G0st0 

De Ch0c0l@te E Futeb0l!” demoraria 7 no-
nilhões de anos.

Agora, “My 1st Password!” é uma se-
nha mais “simples” e demoraria apenas 4 
meses para ser quebrada, mas ainda é con-
siderada segura o suficiente para o uso no 
dia a dia. Por outro lado, “K3H46m2uvU-
vQTYQKZGmr5Cmc”, é a mais difícil de 
ser lembrada, a mais segura, demorando 
cerca de 254 quintilhões de anos para ser 
derrubada.

Vale lembrar que as senhas citadas não 
devem ser usadas, por já terem se tornado 
públicas. Além disso, as dicas citadas são 
para usuários comuns da web.

Noberto Kicuti

NOBERtO KICUtI
Diretor Técnico da Procesys MKTi
nkicuti@procesys.com.br
(11) 2251-6990
(11) 96631-6776

Segurança online: como criar uma senha forte e fácil de lembrar?
Coluna

https://digital.feirafutureprint.com.br/
http://rrequipamentos.com.br/
https://www.lojapolytex.com.br/
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Em tempos de tantas lutas e desafios 
que somos forçados a vivenciar no dia a dia, 
não é raro encontrar pessoas em busca de 
algo que proporcione bem-estar.

Terapia holística é uma grande alterna-
tiva para uma boa parte da sociedade quan-
do se depara em sua rotina com ansiedade, 
cansaço, falta de ânimo, depressão ou com 
algo que afasta a vontade de seguir, emoções 
causadas por traumas ou situações difíceis 
da vida.

Optando pela terapia holística, você será 
tratado em um todo (físico, mental, emocio-
nal e espiritual).

A terapia muito procurada da qual faço 
parte é a cristaloterapia, utilizando cristais

de cura que têm como efeito causar bem
-estar, agindo diretamente e causando ree-
quilíbrio de energias.

Que maravilha poder usufruir de algo 
tão simples e ao mesmo tempo tão eficaz 

sem contraindicação!
Terapia é para todos; independente de 

seu problema, dê uma chance para você.
Saúde mental e paz interior é o que em 

tempos difíceis estamos todos em precisão.
Então faça algo por você, dê seu primei-

ro passo:
Faça terapia holística!

Conectar tecnologias, negócios 
e pessoas. Essa é a proposta de valor 
da FuturePrint, a mais completa fei-
ra para geração e transformação de 
negócios, estímulo ao conhecimento 
empresarial e profissional e apoio à 
evolução de mercados de serigrafia, 
sign e têxtil.

Com grande volume e diversifica-
ção de marcas e produtos, a feira atrai 
mais de 40.000 visitantes qualificados 
em busca de novidades e tendências 
e disponibiliza sua nova data: de 29 
de setembro a 2 de outubro, na Expo 
Center Norte, em São Paulo.

Zilma de Paula 

Em tempos difíceis, dê seu primeiro 
passo: faça terapia holística

FuturePrint: a feira para os mercados de serigrafia, 
sign e têxtil disponibiliza sua nova data

Bem-estar
Nota

Zilma de Paula , é terapeuta holística e atende 
presencialmente e online. (11) 99514-9980

https://www.feirafutureprint.com.br/pt/visitar/
interesse-em-visitar.html

Faça seu credenciamento gra-
tuito e participe da principal feira 
do mercado de impressão!

https://brunoeloi.com.br/
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A evolução do consumidor afeta dire-
tamente o quesito satisfação. Atender um 
cliente deve ser um constante exercício de 
escalada da qualidade onde o principal ob-
jetivo é surpreender e encantar!

Empresas devem ficar atentas a essa 
evolução, pois hoje, mais do que nunca, o 
ato de comprar se transformou numa ex-
periência do consumidor com o produto ou 
com o serviço e não apenas uma troca por 
dinheiro.

A busca incansável por excelência no 
atendimento ao cliente já é prática no dia 
a dia das grandes corporações e, para os 
pequenos, virou questão de sobrevivência.

CONSUMIDORES EXIGENTES

A globalização, a transformação digital 
e o avanço tecnológico permitem que con-
sumidores tenham mais acesso a variadas 
opções de produtos e serviços.

Além disso, ficou mais fácil fazer pes-
quisas apuradas sobre empresas, produtos 
e serviços. É possível comparar concorren-
tes, verificar avaliações de outros consumi-
dores e ter muito mais segurança na hora 
de decidir pela compra.

A satisfação do cliente também é um 
indicador de possíveis falhas processuais e 
da expectativa do público-alvo.

Devido ao nível e ao acesso rápido à in-
formação que o consumidor consegue ter 
em diferentes canais, é um desafio cada vez 
maior atrair e engajar o consumidor.

COMO O SEU CLIENTE TE 
AVALIA?

Mensurar e monitorar índices de 

satisfação é fundamental para que a em-
presa direcione suas ações estratégicas de 
fidelização.

Por meio de pesquisas, é possível 
identificar certos problemas e promover 
melhorias.

Ouvir o que o seu público tem a dizer é 
também uma maneira de demonstrar que a 
empresa se preocupa em atender às neces-
sidades de seus consumidores.

Uma maneira de ouvir seu público é por 
meio de pesquisas digitais.

Para entender o consumidor e suas ex-
pectativas é preciso mais do que uma aná-
lise de público-alvo, é necessário se colocar 

no lugar dele.
Preocupe-se em entender o que você 

está oferecendo em todos os quesitos: seus 
clientes, na maior parte das vezes, encon-
tram as soluções que procuram?

Em caso de dúvidas, eles encontram 
as respostas de maneira rápida e prática? 
Suas informações estão expostas de forma 
acessível?

Você precisa pensar na jornada de com-
pra do seu consumidor, desde o momento 
em que ele acessa sua loja virtual, passando 
pela escolha do produto, a concretização da 
venda até o pós-compra.

Os detalhes farão o seu e-commerce 
se destacar e concretizarão a satisfação 
do seu cliente, e um cliente satisfeito faz 
propaganda gratuita para a sua marca, re-
comenda seus produtos e vira uma receita 
recorrente.

ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO E 

PÓS-VENDA

A comunicação empresa x cliente nem 
sempre é fácil. É preciso cuidado e atenção 
para passar ao público a mensagem que 
você realmente deseja.

Baseando-se nisso, estude os melhores 
canais para se comunicar com seu público, 
veja em quais eles mais estão presentes e 
use isso a seu favor.

Como dito anteriormente, deixe claro 
quais os canais de atendimento seu consu-
midor pode utilizar para entrar em contato 
com você e mantenha contato com ele du-
rante todos os momentos da venda.

Pós-compra

O atendimento pós-compra é, talvez, o 
ciclo mais importante da jornada de venda 
de uma loja virtual.

O pós-compra começa no momento 
exato após o pagamento do produto/servi-
ço. Mantenha contato durante o trajeto da 
entrega, atualize proativamente o cliente 
sobre o status do pedido e entre em contato 
caso qualquer coisa saia do planejado.

É importante que você tenha estraté-
gias definidas especificamente para esse 
momento, como: e-mail ou SMS marketing 
de agradecimento pela compra, mantenha 
um contato contínuo com o consumidor, 
mostre as novidades e ofereça condições 
especiais e ofertas exclusivas para clientes 
fiéis.

Finalizo dizendo que a tecnologia é a 
nossa grande aliada nos negócios e a “cere-
jinha do bolo” são as PESSOAS.

Fiquem à vontade para tirar dúvidas 
deixando sua mensagem. 

Bruno Eloi

A evolução do consumidor consumidor
Negócios On-Line

Bruno Eloi, especialista em negócios digitais.
www.brunoeloi.com.br.
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Serigrafia seriada Agabê

Adesivos e esticagem

Adesivos: colagem dos tecidos 
nos quadros

Quando trabalhamos com esticadores 
profissionais, tensiômetros e, claro, toman-
do todos os cuidados necessários para uma 
boa esticagem, devemos trabalhar também 
com adesivos de qualidade.

Os adesivos normalmente são bicom-
ponentes, ou seja, têm dois componen-
tes: adesivo e catalisador. Devemos fazer 
a mistura das partes na proporção 1 para 
5 ou 20% de catalisador. Então serão 20% 
de catalisador para a quantidade de adesi-
vo. Para 100 mL de adesivo, acrescente 20 
mL de catalisador. Geralmente esse tipo de 
adesivo seca entre 15 a 20 minutos.

Mas existem também os adesivos de 
secagem instantânea. Ao término da apli-
cação do adesivo, um spray é borrifado na 
cola, que seca na hora.

Ao aplicar o adesivo no quadro, verifi-
que se a superfície do quadro está limpa. 
Coloque sempre uma camada de adesivo no 
quadro antes de iniciar a esticagem. Depois 
que o adesivo secar, faça a esticagem e apli-
que mais uma camada de adesivo, fazendo 
um sanduíche.

Limpeza e aplicação da primeira camada 
do adesivo

Esticagem e aplicação do adesivo

Sempre que possível, faça a esticagem 
em um dia para utilizar a tela no dia se-
guinte. Assim, o tecido, o quadro e o ade-
sivo estarão na melhor condição, já com a 
acomodação de todo o material envolvido.

Realizando todos os passos de acordo 
com a necessidade da esticagem, teremos 
um trabalho de alta qualidade.

Tensionamento:
esticagem dos tecidos técnicos

Vamos falar das diversas formas de 
esticagem: manual, semiautomática e au-
tomática. Com o auxílio de grampos, colas, 
pinças pneumáticas e elétricas.

Todas essas formas valem para ten-
sionamento, porém nem todas atendem 
certas especificações. Sabemos que, em se-
rigrafia, quase tudo é possível, porém nem 
tudo é recomendado.

Quando nos propomos a realizar um 
trabalho como hobby, tanto o material do 
quadro quanto a maneira de esticar podem 
ser executados mais “caseiros”.

A tela poderá ser esticada num quadro 
de madeira e o tecido preso com grampos, 
utilizando um grampeador próprio para 
essa finalidade.

Quando utilizamos um quadro de ma-
deira, temos que ter consciência de que se 
trata de um material instável, que pode 
envergar, e, nesse caso, danificar a imagem 
que queremos trabalhar. Porém se o objeti-
vo for realizar o trabalho de maneira mais 
artesanal mesmo, quase como um passa-
tempo, em pequena quantidade, vamos 
mostrar como deve ser essa esticagem:

1) Recomenda-se molhar o tecido, 
principalmente se o material for o nylon. 
Isso ajuda no momento da esticagem;

2) Posicionar o tecido de maneira que 
você tenha condição de segurar as bordas 
para realizar a esticagem;

3) Para fazer a esticagem, siga o dese-
nho abaixo:

Quando pensamos em executar um tra-
balho de maior qualidade, com parâmetros 
corretos, de maneira profissional, devemos 
dar preferência a equipamentos industriais 
e adesivos para a fixação do tecido, além de 
controlar a esticagem com equipamentos 
de medição, para o controle da tensão. Esse 
equipamento é o tensiômetro.

Temos também os equipamentos pneu-
máticos, que são os conjuntos de pinças 
para a realizar a esticagem.

Temos vários tipos de equipamentos 
que servem para fazer a esticagem. Cada 
um tem suas características próprias e pos-
sui dispositivos que podem acelerar o pro-
cesso, tensionando um quadro por vez ou 
vários quadros de uma só vez.

O esticador abaixo possui 30 tipos de 
memória (programação), que possibilita a 
realização de esticagem precisa e com mui-
ta qualidade.

Existem os esticadores elétricos, que 
também realizam esticagens precisas e em 
escala.

ANDRÉ MANZAttO - Técnico Serigráfico – Agabê 
Tecnologia Ind. e Com. Ltda.

André Manzatto

Imagens cedidas pela Agabê

Em todos os casos, há alguns proce-
dimentos que devemos seguir para obter 
uma esticagem de qualidade:

1) Verificar a qualidade do quadro. Os 
quadros de alumínio, quando bem cons-
truídos, são as melhores opções;

2) Verificar qual é o tecido que irá ser 
esticado. Diferentes tipos de tecido supor-
tam tensões diferentes devido, principal-
mente, à sua lineatura e material (nylon ou 
poliéster);

3) Iniciar a esticagem pelo lado menor 
do tecido e então passar para o lado maior. 
Por isso recomendamos equipamentos com 
comando duplo de tensão;

4) Verificar se o tecido está realmente 
em contato com o quadro para que o adesi-
vo penetre e faça a colagem;

5) Recomenda-se medir a tensão e 
verificar se está correta. Lembrando que 
você deve aplicar uma tensão maior do que 
aquela que deseja atingir. Explico: se quer 
atingir uma tensão final de 20 n/cm, é pre-
ciso aplicar 24 n/cm no esticador e deixar 
estabilizar. No momento da retirada das 
pinças, é normal a tensão cair cerca de 4 n/
cm.

6) Utilizar o tensiômetro.

Eu sigo à disposição.

Muito obrigado



http://www.daspat.com.br
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Albert Andrade nasceu em Gandu – 
BA e conheceu a serigrafia em 1984, na 
adolescência, quando, ao escutar bandas 
de rock (entre elas AC/DC, Iron Maiden 
e Pink Floyd) foi em busca de alguém que 
estampassem o nome dessas bandas em 
camisetas.

“Começamos a perturbar um amigo 
nosso, o Gervásio, apelidado de Negui-
nho Art. Ele já fazia silk e queríamos as 
estampas dos nomes das bandas em nos-
sas camisetas, só que um de nós, o Murilo, 
era muito detalhista e pedia muitas alte-
rações. Como o Gervásio não tinha muito 
tempo, fui obrigado a me aprofundar no 
assunto e então comecei a fazer silk em 
tela de madeira, com organza, e afixadas 
com brocha de sapateiro. A arte era feita 
em papel ofício, eu recortava com estilete 
e fazia molde vazado. A partir daí, ganhei 
de minha mãe um brinquedo que vinha 
com uma tela pequena, quatro potes de 
tinta, um rodo pequeno e uns moldes va-
zados já recortados; fui usando e me aper-
feiçoando”, comenta o veterano.

 Tempos depois, Albert começou a sur-
far e começou a fazer camisetas serigrafa-
das com imagens de surf, vendendo para 
amigos que surfavam com ele, mas foi so-
mente em 1989, quando se mudou para a 
capital da Bahia, Salvador, que abriu sua 
empresa de serigrafia (e hoje também de 
comunicação visual), a Transcor Comuni-
cação Visual.

Para Albert, não existe vitória sem 
luta, e um ocorrido aprovou essa asserti-
va:

“Por volta de 1990, peguei um serviço 
de 400 camisetas com a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, para a festa da padro-
eira da cidade. Eu vi uma propaganda de 
uma empresa de transfer que mostrava a 
imagem de Nossa Senhora em formato A3 
para tecidos de algodão cor clara ou bran-
co, e logo pensei: o trabalho vai ser simpli-
ficado e rápido. Liguei para a empresa, me 
certifiquei, fiz o depósito e esperei a che-
gada do material. Eu ligava a todo instante 
para me certificar com a vendedora que o 
produto era mesmo transfer para camise-

tas de algodão cor clara, e ela confirmava. 
Três dias antes da data acertada para a en-
trega, a cliente esteve na minha empresa a 
fim de saber como estava o andamento do 
serviço e eu menti dizendo que já estava 
em produção. Ela pediu para ver, mas eu 
disse que somente mostraria quando tudo 
estivesse pronto, ela confiou e foi embora.

Comecei a ficar preocupado, pois os 
transfers não chegavam. Mas depois de 
meia hora o correio chegou. Porém, quan-

do abri a embalagem, não eram transfers 
e sim papel couché impresso em offset 
para fabricação de quadros de serigrafia. 
Fiquei desesperado e então lembrei de ter 
visto uma entrevista com Hajime Otsuka, 
da Shopping Screen, sobre cromia e liguei 
pra ele. Hajime me acalmou e me passou 
todas as informações de como eu deveria 
proceder.

Conforme as orientações recebidas, 
corri para a gráfica de um amigo meu, o 
Pitu Frettas, mesmo local onde estavam 
sendo produzidos os cartazes para a festa 
da padroeira, para poder rodar os fotolitos 
em papel vegetal a fim de que eu pudesse 
revelar as telas, lembrando que até então 
eu nunca havia revelado nem silkado uma 
cromia. Ficamos na gráfica das 5 da tarde 
até as 9 da noite para poder imprimir as 
artes, pois ninguém sabia como tirar as 

retículas para serigrafia, e enfim cheguei à 
empresa para revelar as telas.

Consegui revelar todas até meia-noite, 
e finalmente a impressão ficou perfeita. 
Todas as camisetas ficaram prontas den-
tro do prazo, a cliente vendeu todas e meu 
trabalho foi elogiado. Meus amigos da 
área da serigrafia passaram a me solicitar 
para fazer esse tipo de serviço. Aprendi 

então que na dificuldade também se cres-
ce”, relata Albert.

Albert sempre procurou evoluir, ad-
quirindo conhecimentos e se capacitando 
a cada dia. Buscando novidades e ofere-
cendo sempre algo novo a fim de propor-
cionar qualidade e satisfação ao cliente.

Ele observa uma grande evolução des-
de que começou na serigrafia até os dias 
atuais:

“Antes usávamos papel ofício e passá-
vamos óleo de comida para poder revelar 
as telas de organza em moldura de ma-
deira, presas com brochas de sapateiro, e 
usávamos muita letra decalk. Hoje temos 
quadros de alumínio, rodos com cabo de 
alumínio, emulsões com diazo, fotopo-
límeras, papéis inkjets para jato de tin-
ta, mesas de revelação com lâmpada UV, 
fitas de led UV, poliéster de várias linea-
turas, e veio também a sublimação para 
somar com a serigrafia e as impressoras 
DTG. Enfim avançamos muito em ter-
mos tecnológicos, passando das pinturas 
chapadas, dos filmes de recorte para cro-
mias hoje simulados e indexados, power 
films, transfers, foils entre outros. Minha 
história da serigrafia não foi diferente de 
muitas histórias por aí, muitas lutas, mui-
to prejuízo ao longo dos anos, pois não 
tínhamos tudo fácil. Hoje temos internet, 
Google, YouTube, redes sociais, mídias 
sociais, lives… tudo de fácil acesso para 
pesquisarmos antes de executar o serviço. 
Antes tínhamos que tentar arriscar fazer e 
torcer para dar certo. E quando não dava 
o prejuízo era inevitável, horas de traba-
lho perdidas, dinheiro, mas conseguíamos 
com perseverança. Hoje posso dizer que 
estou bem, aprendi a amar o que faço, 
cresci nesta área e tenho minha própria 
empresa, cresci em conhecimento, como 
pessoa e como profissional”, comenta.

Albert finaliza com um agradecimento 
e com uma dica para quem está começan-
do no ramo:

“Agradeço à minha mãe, Edite, e ao 
meu amigo Gervásio (Neguinho Art). A 
serigrafia segue em franco crescimento. 
Tem lugar para todos. Qualifiquem-se e 
perseverem que a vitória vem!”
transcorcomunicacaoeimpressao@gmail.com

Albert Andrade

“A serigrafia segue em franco crescimento. Tem lugar para todos. 
Qualifiquem-se e perseverem que a vitória vem!”

Veterano

Aprendi a amar o que 
faço, cresci nesta área 
e tenho minha própria 
empresa, cresci 
em conhecimento, 
como pessoa e como 
profissional”.

Por: Mara de Paula Giacomeli
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Agenda

Curso On-line
Estamparia de Sucesso 3.0

Informações:
www.silktv.com.br

Curso On-line
Cromias: A Fotografia na Serigrafia Têxtil 

Informações:
www.silktv.com.br

Data 20/10/21 a 23/10/21  (nova data)
Evento: Feira – Fespa Digital Printing

Local: Expo Center Norte- Pavilhão Azul
 Informações: www.fespabrasil.com.br

Data 10/08/21 a 13/08/21
Evento: Feira – Febratex

Local: Parque Vila Germânica- Blumenau/SC
 Informações: www.febratex.com.br

Data 29/09/21 a 02/10/21 (nova data)
Evento: Feira – FuturePrint 

Local: Expo Center Norte
 Informações:

www.feirafutureprint.com.br

Data 14/09/21 a 16/09/21
Evento: Feira – Signs Norte-Nordeste 

Local: Centro de Eventos do Ceará
 Informações:

www.maquintex.fcem.com.br

Lançamentos

Alltak lança a nova versão do Sistema 
Antibolhas Airflow 3.0

Criado pela Alltak em 2011, o Sistema Airflow tor-
nou-se um marco na história do envelopamento como 
a primeira empresa 100% brasileira a desenvolver um 
sistema antibolhas em território nacional.

A Alltak, um dos principais fabricantes do segmen-
to autoadesivo no país, pensando não somente no re-
sultado final do produto instalado, mas também em 
uma aplicação cada vez mais rápida, fácil e prazerosa, 
sempre procurou investir em pesquisas e melhorias, o 
que resultou na criação do AirFlow, exclusivo sistema 
de microcanais antibolhas.

Porém um grande desafio era implantar o Sistema 
Airflow em materiais com a superfície lisa, como as 
linhas ULTRA e SATIN, pois os canais internos apare-
ciam no frontal, deixando marcas visíveis no material. 
Depois de muita pesquisa e testes, a Alltak conseguiu 
fazer uma fórmula eficiente, sem deixar marcas no 
frontal dos materiais com brilho e acetinados, surgindo 
então uma nova versão: o AIRFLOW 3.0.

Além dessa qualidade, o Sistema Airflow 3.0 facili-
ta o reposicionamento do material, evita as bolhas de 
ar com extrema eficiência, dispensa o uso de água na 
instalação, melhora o acabamento e diminui o tempo 
da instalação, conferindo melhor custo-benefício à téc-
nica.

 “Sempre foi um sonho para nós realizarmos essa fa-
çanha de implantar o Sistema Airflow nesses materiais, 
nem mesmo os produtos importados conseguiram ter 
o mesmo desempenho, e isso é um trabalho de muito 
suor, feito para que o mercado cresça e se desenvolva 
com o máximo de profissionalismo, e o melhor, sem 
custo extra para o consumidor”, comenta Marcelo Sou-
ss, diretor da Alltak.

Lançado no último dia 29 de abril, a nova versão do 
Sistema Airflow está presente em toda a linha automo-

tiva e decorativa, exceto nos materiais transparentes. 
As revendas de todo o Brasil já estão recebendo os pro-
dutos com a nova configuração e em breve o mercado 
estará todo abastecido com essa novidade no mercado 
de envelopamento.

https://alltak.com.br/
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