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A produção gráficA envolve umA série de etApAs pArA criAr um 

produto impresso, abrangendo áreas multidisciplinares e o 
convívio com o contínuo avanço tecnológico. O meio im-
presso pode ser aproveitado de diferentes maneiras, uma vez 
que vivemos em um mundo onde as experiências estão con-
centradas nas pontas dos dedos, a um clique de distância. In-
trodução à produção gráfica: conceitos fundamentais busca con-
scientizar o leitor sobre a importância do mercado gráfico  
como intermediário para a produção de projetos de forma 
otimizada, eficiente e sustentável. Destinada a estudantes de 
Design, Comunicação, Artes e profissionais em diferentes 
níveis técnicos, a obra apresenta os conceitos fundamentais 
do campo da produção gráfica de maneira dinâmica e com 
terminologia precisa, sem esgotar os temas de nenhuma das 
áreas abordadas – invenção dos tipos móveis, evolução das 
técnicas, conceitos técnicos gerais, pré-impressão, substra-
tos, impressão e pós-impressão. 
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Sobre o autor

Gustavo Lassala é doutor em Arquitetura e Urbanismo e Mestre em 
Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (UPM), onde é docente do curso de graduação em Publici-
dade e Propaganda. É graduado em Design pela Universidade São Judas 
Tadeu (USJT) e, curiosamente, após o bacharelado, sentiu a necessidade 
de aperfeiçoar os conhecimentos em produção gráfica. Por esse motivo, foi 
estudar na Escola Senai durante dois anos, onde se formou técnico em Ar-
tes Gráficas. Foi na escola Senai Theobaldo De Nigris – a única do mundo 
a cobrir todas as etapas da cadeia de produção gráfica, desde a fabricação 
da celulose até o acabamento e a restauração de documentos e papéis – que 
iniciou a carreira como professor, se dedicando posteriormente ao ensino 
na graduação, pós-graduação e pesquisa em outras instituições.
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Apresentação

O objetivo desta obra é apresentar conceitos fundamentais do campo da 
produção gráfica de maneira dinâmica e eficiente, sem esgotar os temas de 
nenhuma das áreas abordadas. A proposta de abarcar assuntos diversos em 
um pequeno tratado não é simples, uma vez que apresentar todo o fluxo 
produtivo gráfico, desde a fase de criação do original até o produto final, 
exige a passagem por áreas multidisciplinares e o convívio com o contínuo 
avanço tecnológico, que exerce grande pressão nessa linha do conhecimen-
to. O maior desafio é apresentar linguagem simples e terminologia precisa 
para proporcionar ao iniciante uma fácil introdução à disciplina.

A ideia é que o livro possa ser usado por estudantes e profissionais 
em diferentes níveis de estudo, ampliando o seu potencial de recepção. Ao 
apresentar os conceitos básicos e fundamentais para auxiliar a compreensão 
da linguagem e da extensão da produção gráfica, espera-se conscientizar o 
leitor sobre a importância do mercado gráfico como intermediário para a 
produção de projetos de forma otimizada, eficiente e sustentável. O texto 
divide-se nos seguintes tópicos: conceitos técnicos gerais, pré-impressão, 
substratos, impressão e pós-impressão.

No capítulo “Conceitos técnicos gerais”, apresentamos noções intro-
dutórias para facilitar o primeiro contato com o assunto. Em “Pré-im-
pressão”, analisamos parâmetros que determinarão a qualidade da peça 
impressa e apresentamos maneiras de antecipar problemas que podem 
ocorrem nas etapas posteriores. Em “Substratos”, destacamos a relevância, 
e o impacto na cadeia produtiva e no meio ambiente, dos materiais para 
o processo criativo e funcional da peça gráfica. No capítulo “Impressão”, 
são destacadas as características distintivas entre os principais processos 
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Introdução à produção gráfica: conceitos fundamentais18

de impressão, de modo a auxiliar a escolha do método mais adequado ao 
trabalho de acordo com as especificidades desejadas. A apresentação do 
fluxo produtivo gráfico é finalizada com os aspectos de pós-impressão, 
obrigatórios para a maioria dos projetos, como o corte do material e recur-
sos opcionais, com intuito de aumentar o impacto visual e a atratividade 
ao consumo, ou seja, enobrecê-lo. Como o livro foi idealizado para ser-
vir como um manual de consulta rápida e introdução aos conceitos desse 
campo do conhecimento, no capítulo “Bibliografia comentada” temos a 
apresentação de algumas obras que podem ajudar o leitor a aprofundar os 
conceitos aqui iniciados.
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