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RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido em uma empresa de médio porte do ramo gráfico, 

localizada na região de Bonsucesso em Guarulhos, São Paulo, e atua na área de 

embalagem cartotécnica tendo como principais clientes indústrias de peças 

automotivas, e de brinquedos. Estando em plena expansão e buscando cada vez 

mais otimizar seu processo produtivo oferecendo a seus clientes diferenciais que 

vão além de bom preço, curto prazo e boa qualidade, porém, sem perder o foco que 

é gerar lucro, a empresa busca melhorar e atualizar seus equipamentos produtivos.    

Com o objetivo de melhorar seu setor de Pré Impressão, a empresa tinha o projeto 

de adquirir um equipamento de CTP, porém, principalmente devido ao baixo numero 

de chapas produzidas por mês (cerca de 200 chapas) não havia plena certeza de 

que o investimento seria algo viável técnico e economicamente para empresa, que 

hoje trabalha com o processo de Pré Impressão convencional, sendo parte deste 

processo realizado internamente e parte terceirizado com um bureau localizado a 

cerca de 35 km da empresa.   

Esta incerteza nos deu a oportunidade de realizar um estudo de viabilidade técnica e 

econômica deste investimento, foram coletados dados do atual processo utilizado 

pela empresa tais como a qualidade de resolução e lineatura exigida por seus 

clientes, picos de produção de chapas, tiragem máxima de impressão e o custo para 

produção de uma matriz de impressão. Os dados técnicos coletados nos permitiu 

definir qual o tipo de equipamento de CTP atenderia melhor a empresa e o custo 

para produção de uma chapa no processo atual serviu como base para que fosse 

feito o payback deste investimento. Após analisarmos todos os fatores técnicos e 

econômicos condizentes a este estudo o investimento se mostrou viável para 

empresa, que terá seu retorno de investimento em aproximadamente dois anos e 

três meses.  

Palavras chave: CTP, Filme, Chapa, Pré-impressão, Viabilidade. 

 



 

 

ABSTRACT 

This study was conducted in a medium-sized branch graph, located in the region of 

Bonsucesso in Guarulhos, São Paulo, and operates in the packaging its main 

customers are automotive parts industries, and toys. With rapidly expanding and 

increasingly looking to optimize their production processes to offer customers 

advantages that go beyond good price and good quality short-term but without losing 

the focus that is profit, the company seeks to improve and upgrade their production 

equipment. 

In order to improve your prepress industry, the company had a project to acquire 

equipment CTP, however, mainly due to the low number of plates produced per 

month (about 200 sheets) there was full assurance that the investment would be 

something technically and economically feasible for the company, who now works 

with the conventional prepress process, part of this process being carried out 

internally and part outsourced to a bureau located about 35 KM from the company. 

This uncertainty has given us the opportunity to conduct a technical and economic 

feasibility of this investment; we collected data from the current process used by the 

company such as the quality of resolution and screen ruling required by its 

customers, peak production of plates, maximum print edition and the cost to produce 

an array of printing. The technical data collected allowed us to define what type of 

CTP equipment would best serve the company and the cost to produce a plaque on 

the current process was the basis for which was made the payback of this 

investment. After reviewing all technical and economic factors conducive to this study 

showed the investment is viable for the company, which will have your return on 

investment in approximately 2 years and 3 months. 

Keywords: CTP, Film, Plate, Pre-press, Viability. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  Pré-impressão 

Toda ação aplicada depois da editoração e antes da impressão é chamada de 

pré-impressão. Após a editoração (que é a transformação de texto, ilustração e 

imagens em original gráfico), deve-se transportar a informação (arquivo) para o meio 

(fotolito), que resultará na matriz (chapa) de impressão, ou gravar esse arquivo 

direto na chapa de impressão (CTP). Depois do surgimento da computação gráfica, 

a pré-impressão foi subdividida em dois tipos distintos: Pré-impressão digital e pré-

impressão convencional. 

 

 

1.2. Pré-impressão Convencional 

Na chamada Pré-Impressão convencional apesar de os originais também 

serem feitos no computador eles precisam ser gravados em filmes para que então 

estes filmes sejam montados (imposicionados) pelos montadores, e a partir destes 

filmes são geradas as chapas que serão enviadas para o setor de impressão. 
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Figura 1- Fluxo Analógico 

 
                                   Fonte: PORTAL DAS MÍDIAS OSMAR ZAFALON 

 

 

1.3. Pré-impressão Digital 

Neste caso os originais são gerados em programas como In Design, Corel, 

Page Maker e outros, estes arquivos digitais podem tomar dois caminhos diferentes: 

Saída em filmes: O que difere este processo ao de pré-impressão 

convencional é que no caso anterior os originais eram gravados em filmes página 

por página para que então fossem imposicionados pelos montadores, e na pré-

impressão digital a imposição também e gerada no computador para então serem 

gravadas em filmes que depois darão origem às chapas. 

Gravação direta na chapa de impressão: A diferença entre este processo e 

o anterior é que depois das páginas imposicionadas no computador elas são 

gravadas direto nas chapas no sistema CTP (Computer to Plate), ao invés de ser 

gravados em filmes para a partir destes serem gravadas nas chapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Figura 1 – Fluxo Digital 

 
                                       Fonte: PORTAL DAS MÍDIAS OSMAR ZAFALON 

 

 

Como visto no site da (ABIMFI), “Qualquer que seja o processo de pré-

impressão (digital ou convencional), existe a necessidade de tratamento das 

imagens do impresso”. As normas da boa imagem variam e são subjetivas, mas 

existem parâmetros para aplicação nas imagens que respeitam um padrão para 

Artes Gráficas. O primeiro é que as imagens para impressão offset devem estar em 

canal de cor CMYK. Imagens em RGB ou outro canal de cor devem ser convertidas 

para CMYK. Outro parâmetro é a limitação da soma das quatro cores. Teoricamente 

a soma em áreas escuras das imagens deveria resultar em 400% (100% de cada 

uma das quatro cores). Outro fator é o tipo de papel, mais ou menos liso, mais ou 

menos branco, que determina um perfil de imagem adequado a cada tipo diferente 

de papel. A superfície do papel e certas características das impressoras offset (carga 

de tinta, pressão, etc.) fazem que haja ganho de ponto. Se não houver uma 

compensação nas imagens, as áreas escuras se transformam em borrões. Para que 

isso não ocorra, deve haver a compensação desse ganho no perfil da imagem, bem 

como haver a limitação das porcentagens de preto (K) nas áreas de sombra. 

Devido a isso, determina-se um perfil de tratamento de imagens para cada tipo 

específico de papel, de acordo com normas internacionais. Esse perfil deve ser 

aplicado no Photoshop (ou outro software de tratamento de imagens). Consulte o 

bureau Posigraf para o fornecimento desse perfil em seus computadores. Não 

haverá nenhuma alteração em seu equipamento; porém, as imagens serão 

preparadas adequadamente para impressão Offset. (“Obs.: Apenas isso não garante 
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qualidade de imagem, que depende de habilidade e recursos disponíveis.” 

(http://www.abimfi.org.br/upload/areas_atuacao/artes_graficas) 

 

 

1.4. CTP – Prós e Contras. 

            Prós - A tecnologia Computer To Plate elimina algumas etapas, como 

por exemplo, menos passos desde o projeto até a placa, menos oportunidades para 

o erro e menos  ganho de pontos, eliminar os erros de montagem e de registro. 

Tem-se um custo mais baixo com a economia da produção filme, menor 

manutenção, menor consumo de químicos e eliminação da depreciação do CTP e 

processadores de filme. 

Mas há custos que eliminam o efeito de algumas dessas economias como o 

maior preço das chapas e da depreciação do dispositivo CTP ou "platesetter." 

Contras - Se a empresa estiver fazendo várias chapas do mesmo filme ou 

montagem, o CTP pode não ser economicamente interessante, ou se o volume de 

chapas gravadas pela empresa for muito baixo o investimento no equipamento pode 

não se pagar nunca. Nestes casos no entanto, há de se observar CTPs com 

preços mais acessíveis, podendo assim reduzir o investimento necessário. 

No projeto de compra de CTP devem-se observar pontos cruciais como, por 

exemplo, que tipo de Tecnologia supre as necessidades da empresa.  

  A maioria das impressoras comerciais off-set realiza tiragens de 3.000 a 

10.000 folhas. Não há necessidade de termo endurecimento das chapas para 

suportarem mais tempo, e pode utilizar facilmente sistemas de chapas de luz azul ou 

violeta. 

          O retorno sobre o investimento em um CTP é obtido mais rapidamente quando 

se utiliza o sistema para reduzir os tempos de acerto, algo que é mais provável  

quando as tiragens são mais curtas. Existem apenas dois aspectos que podem 

ajudar a justificar o investimento em CTP e, em particular, a economia de 

dinheiro e/ou economia de tempo. A empresa deve analisar o fluxo de trabalho e 

descobrir o que é feito desde de o layout da página e estrutura do documento ou 

montagem até chegar a folha de impressão após a primeira ajustes feitos máquina.  
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Você tem que planejar sua própria empresa no que pode ocorrer nos 

próximos cinco anos. O que será necessário citar para preparar as chapas que se 

precisam durante esse período, tendo em conta o crescimento das vendas e a 

disponibilidade de novas máquinas de impressão. 

É recomendável descrever qual será o sistema ideal de pré-impressão em 

termos de tipos de trabalho, os volumes de chapa, utilização da impressora, etc, e 

depois ver como o CTP pode ajudar a otimizar o fluxo de trabalho e, em 

conseqüência, qualidade e produtividade. 

Esta é a decisão chave. Chapas diferentes se comportam de maneira 

diferente, em impressoras diferentes. Se você tem tiragens muito altas 

ou difíceis condições de impressão, se tenderá a utilizar  

uma chapa convencional , talvez com camada de fotopolímero para suportar a 

situação. Se o CTP tem limitações em termos de potência do laser pode, ser 

utilizado apenas com chapas de camada sensível de prata. Se a área drenagem são 

restritivas desde o  ponto de vista ambiental, pode-se utilizar uma chapa de 

base acuosa  que não contém prata. A complexidade e manutenção de 

equipamentos de processamento, o grau de assistência técnica do fornecedor das 

chapas e o custo real dos produtos químicos, limpeza e principalmente manutenção 

 também fazem parte das considerações a ter em conta.  

Usuários que necessitam reutilizar as chapas digitais acreditam que, 

registrar uma chapa, depois de ter sido já utilizado na máquina é mais trabalhoso do 

que preparar-se um novo conjunto de chapas. Em conseqüência, é mais caro para 

manter as chapas do que preparar novos chapas. A disponibilidade correta da chapa 

para a obra, de forma adequada é uma questão-chave neste ambiente. Deve-se 

considerar o total das despesas na utilização de cada tipo de chapa. Há de se 

escolher adequadamente para se ter a resolução e a capacidade de resistir as 

tiragens e ter o menor custo (tendo em conta todos os fatores, incluindo a 

preparação da chapa e seu uso na impressão.” 

Existem três tipos de sistemas CTP: 

 Plano  

 Tambor interno 

 Tambor externo 

No início, os sistemas de tambor interno teve algumas dificuldades com 

chapas térmicas, mas os avanços nos lasers de 1064 nm tem resolvido esta 
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situação. O CTP térmico de tambor interno e  externo normalmente usa lasers de 

830 nm. A maioria dos sistemas atuais de CTP utilizam a luz visível ou energia 

térmica para expor as chapas. 

 

  

1.5. Sistemas térmicos e sistemas de luz visível  

“Os sistemas de CTP térmico entraram em uso no final da década 
de 90. Uma de suas vantagens importantes é que as chapas podem ser 
manipuladas em ambientes de luz normal. Isso faz com que as chapas 
térmicas de CTP sejam interessantes em instalações não estejam 
disponíveis a luz negra. O sistema de CTP térmico pode acabar dominando 
a preferência do mercado. 

Os sistemas de CTP de luz visível também estão tendo o seu 
conjunto de usuários que os preferem e são adequados em ambientes onde 
ainda estão usando chapas convencionais também com seu processo 
característico.” (ROMANO et al,. 2001 p. 26). 

 

 

1.6. Diodo laser violeta 

“Estão começando a se espalhar no mercado com novos 
dispositivos de CTP co diodos laser (que às vezes é classificado como 
"azul") e que são do mesmo tipo usado em drives de DVD. 

Eles têm duas vantagens potenciais com respectivas a outros 
dispositivos: diodos em si são muito mais barato do que outras fontes de luz 
(porque eles são fabricados para o mercado geral) e pode expor as chapas 
mais baratas”. (ROMANO et al,. 2001 p. 27).  

 

 

1.7. Fonte de luz UV 

“A tecnologia de CTP não requer necessariamente o uso da luz 
laser. A “imagesetter” UV utiliza uma poderosa lâmpada, que foca a luz 
através de um modulador de cristal líquido que é um conjunto de pequenas 
"janelas" que abrem e fecham em resposta a sinais digitais. 

 Este sistema utiliza placas convencionais (econômica) sensíveis à 
radiação UV. A Dicon sistema Esko Graphics é projetado para fazer uma 
exposição muito rápida de chapas convencionais, em vez de chapas 
térmicas CTP.  

Seu sistema de criação de imagem usa uma lâmpada singular de 
arco com uma velocidade de exposição, como indicado, de 30 a 50 
placas por hora com uma resolução de 2.540 dpi. 

A lâmpada é focada através de fibra óptica em uma série 
de cabeças de exposição que abrange toda a largura de 112 cm e usa 
uma tecnologia de "válvula de luz" que realiza uma exposição 
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contínua de toda a folha com uma resolução de 2540 dpi com um tamanho 
de cerca de 20 microns”. (ROMANO et al,. 2001 p. 27 e 28). 

 

 

1.8. Tipos de Chapas 

Os temas a se considerar são a qualidade, consistência dos resultados e 

o menor preço obtido na sua preparação. Sendo tão sensível, as chapas de 

CTP quando começaram a aparecer tinham alguns problemas de consistência nos 

resultados, portanto, lançam dúvidas sobre cada um dos benefícios do CTP. 

Ter um menor número de etapas da cadeia de produção nem sempre é garante a 

consistência, se qualquer uma das etapas não é assegurada. Atualmente existem 

vários fornecedores de CTP no mercado, aumentando assim a concorrência entre 

eles e, nessas condições tem melhorado muito a qualidade e preços. 

 

 

1.8.1. Haleto de prata 

As chapas de haleto de prata são muito sensíveis à luz e fácil de usar, mas as suas 

tiragens não são, em alguns casos, suficientemente altas. 

 

 

 

1.8.2. Fotopolímeros 

“Este tipo de chapa é revestido com um fotopolímero 
sensibilizadas por corante e precisa de um laser de íon argônio (488 

nm). Esta chapa surgiu em 1993 e inicialmente oferecidas por Gerber e 

Scitex. Mais cedo, em 1990, a Hoechst tinha introduzido o N90, chapa de 

fotopolímero com corante sensibilizadas de alta velocidade. Ele oferece a 

melhor sensibilidade à luz, mas por outro lado, tem muito boa resistência as 
tiragens características de impressão excelente”. (ROMANO et al,. 2001 p. 
48). 
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1.8.3 Chapas Híbridas 

“As chapas híbridas é uma combinação da tecnologia da chapa e 

da tecnologia de chapa de fotopolímero. Ele usa uma emulsão de haleto de 

prata em uma emulsão de fotopolímero normal em uma chapa de impressão 
para ser exposto pela luz UV. 

Assim, a placa é exposta usando um laser de baixa potência de 
íon de argon ou um laser YAG, usando o mesmo processo que você faria 
para uma chapa de haleto de prata, criando assim uma imagem no topo da 

emulsão. Em seguida, as chapas são processadas em duas fases. A 

primeira fase faz com que o desenvolvimento da camada de prata como se 
fosse um filme revelado, a imagem é formada pela emulsão de 
fotopolímeros. Na segunda fase, as imagens da emulsão do fotopolímero se 
endurecem usando uma fonte de luz UV padrão para que a imagem de 

prata atue como uma máscara ou um filme. Estes chapas combinam os 

benefícios da tecnologia de prata com a tecnologia de fotopolímeros 
podendo desempenhar uma gama tonal de 1 a 99% e têm tiragens de até 

300.000 cópias. A os mesmos problemas ambientais de tal forma que as 

chapas de prata e, claro, o processador da chapa tem maior tamanho e 
maior complexidade. As processadoras têm de ser limpadas com mais 
frequencia do que as que utilizam chapas de fotopolímero ou chapas de 
prata.” (ROMANO et al,. 2001 p. 48 e 49). 

 

 

1.8.4 Chapas térmicas 

“Se as tiragens são maiores que 250.000 impressões, a tecnologia 
térmica é adequada. As chapas de fotopolímero expostos mediante a luz 
visível podem ser termo endurecidas para alcançar tiragens de até um 
milhão de impressões. Mas a tiragem é apenas um fator, na hora de  
determinar a adequação de uma chapa para uma aplicação 
específica. Apenas uma pequena parte (menos de 1%) dos trabalhos a 
serem impressos, se utiliza tiragens maiores que 250 mil impressões. 

 A capacidade de preparar a chapa sob luz ambiente cria uma 
vantagem sobre as chapas de luz visível de anos atrás. Atualmente, com 
chapas expostas à luz violeta, tem-se menor impacto, porque esse novo tipo 
de placa pode ser tratada em luz amarela. 

Maior resistência às tintas UV. As chapas com uma camada 
sensível de haleto de prata pode ser usada com tintas UV, mas reduz a 
resistência em maiores tiragens. Com uma chapa térmica, que pode ser 
termo endurecida, podem-se fazer tiragens com tintas UV, sem quaisquer 
problemas. 

As promessas do processo de produção de chapas sem processo 
precisam de um sistema de ablação necessário para áreas de contra 
grafismo. A chapa pode suportar tiragens de até 50.000. 

Como citado anteriormente a chave para a aceitação do CTP tem 
muito a ver com a escolha da tecnologia da chapa. As chapas térmicas vêm 
até nós com três versões: negativo, positivo e sem processamento.” 
(ROMANO et al,. 2001 p. 50). 
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1.8.5 Chapas térmicas negativas 

“As chapas térmicas negativas são do tipo de fotopolímero em que 
a exposição faz uma ligação entre as moléculas, as imagens criadas pelo 
laser é convertido para a chapa de impressão. O laser aquece o 
fotopolímero até que ele literalmente derrete e se torna insolúvel durante o 
desenvolvimento, enquanto as partes não expostas são dissolvidos e 
disaparecem. 

A área da imagem repele a água e aceita a tinta offset. O mesmo 
procedimento é realizado quando se prepara uma chapa com um filme, que 
tem uma imagem negativa que resulta uma imagem positiva sobre a 
chapa. A aplicação do termo endurecimento após o processamento pode 
proporcionar o alcance de mais de dois milhões de cópias.” (ROMANO et 
al,. 2001 p. 19). 

 

 

1.8.6. Chapas térmicas Positivas 

“As chapas térmicas positivas também são feitas de camadas de 
fotopolímero sensível à ligação molecular, as imagens que o laser gera são 
as áreas não imprimíveis da placa, ou seja, o inverso das chapas negativas. 
O laser térmico rompe os laços do fotopolímero, de modo que as áreas que 
receberam a luz podem ser dissolvidas durante o processo de 
desenvolvimento, enquanto as partes não expostas permanecem sem 
serem dissolvidas. 
Este processo é o mesmo que quando uma chapa é exposta em filmes 
positivos. A potência necessária do laser é menor para estes tipos de 
chapas e os podem ser preparadas em CTPs de tambor interno. Não 
necessitam de pré-aquecimento, mas deve ser processadas e podem ser 
termo endurecidas, quando têm de suportar tiragens mais longos.” 
(ROMANO et al,. 2001 p. 20). 

 

 

1.8.7 Chapas térmicas sem processamento 

“As chapas térmicas sem processamento têm um núcleo de 

alumínio revestido com uma camada de tinta receptora. Em cima, é um 
revestimento hidrofílico que rejeita a tinta (silicone) protegida por um 
 revestimento superior. 
O laser do tipo térmico "queima" a imagem sobre a camada de silício 
hidrófilo, a chapa pode ser impressa sem nenhum processamento. 

A camada hidrofílica deve ser forte o suficiente para lidar com a 
circulação, o que precisa que a camada seja tão grossa quanto 
possível. Essas chapas não podem ser termo endurecida.” (ROMANO et al,. 
2001 p. 21). 
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1.9.  Bureau de chapas 

Anteriormente à tecnologia CTP, os chamados “bureaus” já prestavam serviços de 

pré impressão às gráficas, mas até então seu principal produto era a  geração de 

filmes de impressão, que eram enviados às gráficas para que a partir destes filmes  

fossem geradas as chapas. A chegada do CTP causou muito desconforto e 

inseguranças aos empresários donos destes “bureaus”, que chegaram a imaginar 

que seria o fim de seus negócios. Embora tenha gerado uma grande mudança neste 

ramo, às empresas que tiveram capacidade de se adaptar conseguiu sobreviver 

muito bem a este desafio. 

 

“Quando a tecnologia CtP desembarcou no Brasil, a terceirização 
da produção de chapas digitais era algo quase inimaginável. Um dos 
argumentos era de que a entrega de chapas para os clientes seria uma 
tarefa complicada, pois não poderia ser feita por motoboys. Além disso, o 
investimento inicial era muito alto, inviabilizando o negócio. Assim, a 
expectativa era de que os bureaus de fotolito acabariam virando gráficas. 
Em parte, isso aconteceu, mas o cenário mudou e, hoje, há vários bureaus 
que oferecem serviço terceirizado da produção de chapas. Só a T & C, que 
representa a Screen, possuía em 2005, que foi um período onde a 
tecnologia CtP ainda estava se consolidando no mercado, 16 clientes no 
segmento de bureau de chapas, com 18 sistemas instalados . Segundo 
Renato Moccagatta, gerente de sistemas da T & C naquela ocasião, os 
bureaus eram uma alternativa interessante para as gráficas que consumiam 
menos de 1.000 chapas por mês. Mocagata destaca que naquele momento 
os bureaus formavam “ao lado das gráficas de médio e grande portes 
preocupadas com a competitividade e qualidade” o principal mercado para 
os sistemas de CtP da Screen. 

“Não temos de que o seguimento de terceirização vai prosperar, 
pois, para as gráficas, representa um alívio nas necessidades de 
investimento na atualização tecnológica da pré-impressão” acrescentou 
Guttmann, da Apolo sistemas gráficos. 

E hoje em 2011 vemos que Renatto Mocagatta e Guttmann tinham 
toda razão quando disseram com propriedade que os buraus de chapas 
sobreviveriam, pois continuam sendo uma ótima opção para empresas que 
precisam atualizar seu fluxo produtivo, porém não se mostra viável o 
investimento para ter o seu próprio CTP.” (WOLF, 2005 p. 18) 

 

 

 

1.10.  Mercado de Embalagens em papel cartão 

As embalagens produzidas em papel cartão tem um mercado 
muito bem aceito e promissor graças a sua boa relação custo beneficio e às 
suas diversas possibilidades de inovações e diferenciações que são muito 
bem aproveitadas por produtos de diferentes seguimentos como por 
exemplo o de limpeza, higiene, alimentício, farmacêutico, brinquedos entre 
outros.(INSTITUTO DE EMBALAGENS, 2009 p. 23.) 
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Conforme publicado no livro Embalagens em papel cartão, papel e micro-ondulado, 

este seguimento possui diversas particularidades como: 

 

 

1.10.1.  Inovações em embalagens de papel cartão 

A tecnologia deve orientar-se pela necessidade dos consumidores. 
Por isso, passou-se a estudar o comportamento das pessoas, as carências 
e as oportunidades que surgem para buscar a tecnologia correta e 
aumentar as chances de sucesso para introduzir uma inovação. É preciso 
entender com excelência para atender com excelência. 

As cinco principais tendências que as embalagens devem atender 
são: 

Conveniência, saúde, segurança; estilo de vida (Indulgência) e 
sustentabilidade. 

As embalagens atendem sempre mais de uma tendência 
simultaneamente. Quanto mais, melhor. Mas, geralmente, é possível 
visualizar a preponderância de uma ou de um drive principal. As inovações 
sempre buscam atender as tendências do consumo, as necessidades do 
consumidor. Pode-se inovar em várias direções com relação às 
embalagens: Reduzindo seus custos, aumentando a vida de prateleira, 
aumentado a proteção e a segurança, mantendo o produto fresco por mais 
tempo, aumentando a praticidade e funcionalidade no transporte ou na 
armazenagem, facilitando sua utilização, melhorando sua reciclagem ou 
possibilitando sua reutilização, melhorando sua apresentação, 
contextualizando-a ao estilo de vida ou aos hábitos do usuário, encantando 
o consumidor com algum acessório, etc. Outras inovações  importantes que 
são possíveis em embalagens de papel cartão são: proteção UV para tintas, 
Vernizes e coatings, corte a laser que permite facas e formatos antes 
inimagináveis, embalagem cartonada asséptica para uso em micro-ondas, 
embalagem cartonada autoclavável ou retotable e fácil de abrir, embalagem 
Click Pack, uma solução híbrida para café, em que o papel cartão sustenta 
o produto, e o plástico garante o fechamento hermético e a possibilidade de 
refechamento. Deve-se considerar, ainda, que, além das inovações 
tecnológicas ou técnicas, têm as relacionadas à decoração ou ao design, 
pois o belo emociona e faz as pessoas felizes. (INSTITUTO DE 
EMBALAGENS, 2009 p. 34) 

 

 

1.10.2. Explorando as embalagens em papel  cartão para vender mais 

A utilização das embalagens em papel cartão oferece inúmeras 
vantagens e infinitas possibilidades para vender mais. Todos já conhecem 
as características do material e suas inúmeras vantagens: ser estruturável e 
empilhavel; leve; rígido; resistente; e teu um forte apelo ecológico já que é 
biodegradável, reciclável e obtido de recursos renováveis. Além de tudo 
isso, pode incorporar material usado facilmente, aumentando a oferta de 
papel cartão reciclado ou com grande porcentagem de reciclado. 
(INSTITUTO DE EMBALAGENS, 2009 p. 37) 
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1.10.3. Vantagens e recursos das embalagens de papel cartão 

 

Em alguns casos, pode-se considerar que, a opção por uma embalagem 

melhor implica na adição de custos ao produto final, mas é  inegável que se agrega 

valor ao produto e à sua marca. Conseqüentemente, ampliam-se as margens de 

lucratividade desses produtos. A  diferenciação de um produto em embalagem de 

papel cartão pode ser notada na nova categoria de sabonetes. Os sabonetes 

Premium ou especiais estão nas caixinhas. O mesmo acontece nos segmentos de 

chocolates em barras, massas para bolos, cereais, etc. 

 

“É oportuno lembrar os recentes desenvolvimentos nessas 
embalagens: tratamentos no revestimento interno do cartão com fungicidas, 
barreira à gordura com revestimentos especiais  aplicados na máquina de 
papel cartão e revestimentos em polietileno obtido de extrusão, inclusive, 
podendo ser coloridos! 

Também se pode usar o interior da caixa para imprimir um fundo 
colorido ou fazer uma alusão à marca, o que diferencia muito. Além do mais, 
quem não prefere comprar biscoitos inteiros e preservados? Ou ter seu 
picolé com a casquinha de chocolate inteira até a primeira mordida? Ou 
oferecer bombons em uma caixinha? 

É possível criar painéis vendedores ou ter dois andares na 
gôndola para vender mais. Com isso, usa-se uma mídia de baixíssimo custo 
e num momento de redução de custos; quando se cancelam outras mídias, 
oque faz toda a diferença para a vida do produto. Um exemplo atual desse 
recurso é o xampu Dove que apresenta toda a linha de produtos no verso 
da embalagem promocional (xampu / condicionador). O painel traseiro foi 
utilizado para divulgar a extensão de linha, seus desodorantes e cremes. 
Entre outros clássicos, estão os cereais matinais da Kellog’s. 

Normalmente, há seis faces numa embalagem. E aí se pode usar 
essas faces de maneira a organizar as informações como, por exemplo, 
texto principal, legal, institucional, modo de usar/fazer e, até mesmo, criar 
um painel para comunicação direta com seu consumidor final, como 
brincadeiras, receitas, dicas, apoio a campanhas, divulgação de outros 
produtos da linha ou da companhia, etc. Um bom exemplo é a beleza do 
conjunto de vinhos Santa Helena. Dá até vontade de servir o vinho!” 
(INSTITUTO DE EMBALAGENS, 2009 p. 37). 
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2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

2.1.  Histórico 

 

A empresa começou sua trajetória no ano de 1974, como a maioria das 

gráficas, com poucos equipamentos e com uma pequena equipe de colaboradores, 

uma empresa familiar buscando seu espaço dentro do mercado. 

Os anos foram se passando e a empresa definiu seu nicho de mercado 

como sendo uma empresa de embalagens cartotécnicas, o que exigiu a atualização 

de seus equipamentos e capacitação de seus funcionários. Em março de 2002 foi 

certificada pela ISO 9001, a fim de se tornar mais competitiva e atender as 

necessidades  exigidas pelos seus clientes. 

 Pode se considerar os últimos dez anos, como o período onde a empresa 

obteve o maior crescimento e os maiores investimentos em equipamentos, assim 

também como a construção do seu próprio prédio. Dentro destes 10 anos, todas as 

impressoras offset foram substituídas por novos equipamentos de impressão com 

maior automação, o setor de acabamento também teve as máquinas manuais 

substituídas por máquinas automatizadas e um aumento considerável na quantidade 

de equipamentos. 

Os investimentos continuaram abrindo oportunidades de criação de novos 

setores, como por exemplo, a acoplagem de micro-ondulado, laminadoras, 

desbobinadeiras e aplicadoras de visor. 

Recentemente a empresa adquiriu o terreno ao lado a fim de ampliar o seu 

parque gráfico, uma vez que seu estoque já está sendo feito em outro galpão 

alugado. Os projetos seguem otimistas, mas com os pés no chão para que haja um 

crescimento sólido e coerente. 
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2.2. Mercado de Atuação 

 

A empresa firmou-se no mercado de embalagens cartotécnicas, oferecendo 

aos seus clientes a versatilidade de atuar desde a criação da embalagem até ao 

acabamento, onde cerca de 90% de suas peças gráficas são compostas de cartão 

duplex ou triplex e micro ondulado acoplado ao corpo da embalagem. Isso para 

atender seus principais clientes, que são de peças automotivas, eletroeletrônicos, 

eletrodomésticos e brinquedos.  

Esse mercado é bastante rentável, em boa parte do ano é bem aquecido. 

Pode-se dizer também que não exige um grau de qualidade elevado, o que reduz 

alguns custos de produção, investimentos e controles de processo, sem deixar de 

atender as expectativas dos clientes.   

 

2.3. Estrutura 

A empresa conta com um quadro de 110 colaboradores trabalhando em um único 

turno dividido entre os setores de produção e administrativo,  e está localizada em 

Bonsucesso no município de Guarulhos, com fácil acesso a Rodovia Presidente 

Dutra e Ayrton Senna, local onde se encontra em grande fase de crescimento e 

valorização devido a grande quantidade de indústrias que estão sendo implantadas 

ao longo dos anos. 

A empresa possui sede própria e um terreno ao lado para futuras instalações. 

 

 

2.4. Principais tecnologias e equipamentos utilizados 

Fotolito 

Estações de trabalho nas plataformas MAC e PC; 

Plotter 

Expositora de filmes e chapas 
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Processadora de chapas 

 

Guilhotina 

1 Guilhotina 

2 desbobinadeiras 

 

Impressão 

2 Máquinas 4 cores e verniz  

2 Máquinas 6 cores e verniz 

 

Corte e vinco 

Ateliê de preparação de facas 

4 máquinas corte e vinco automáticas 

 

Acabamento: fechamento / coladeira 

6 máquinas coladeiras automáticas 

Coleiro Hot Melt  

Sistema de leitura de código de barras com rejeição automática de embalagens não 

conformes. 

 

Acabamentos especiais 

1  Aplicadora  de visor; 

2 laminadoras  

2 acopladeiras de micro ondulado  
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3.  Descrição do problema 

 

 

 

O problema da empresa consiste em saber a viabilidade da implantação de um CTP 

em seu parque gráfico, tendo em vista seu fluxo de pré-impressão e seu volume de 

chapas produzidas.  

Dentre tantos outros problemas que ocorrem no dia-a-dia da empresa, este 

problema se destacou pelo fato de se ter uma grande expectativa no que se diz 

respeito aos benefícios que o CTP pode trazer, já que ouve-se freqüentemente que 

muitas empresas estão investindo nesta tecnologia, mas, mais do que isso é saber 

se em alguns casos específicos isso será realmente um bom negócio. 

Quando se procura os fabricantes de equipamentos para saber o que se pode 

ganhar com isso, todos eles com certeza vão mostrar grandes oportunidades e 

diferencias, tudo aquilo que possa te convencer a fechar o negócio,  mas nunca os 

riscos que um investimento errado pode trazer a curto ou longo prazo. 

Seu fluxo de pré-impressão conta com os serviços de 3 colaboradores, sendo 1 no 

recebimento e tratamento de imagens e outros dois na montagem de filmes e cópia 

de chapas.  

 

 

3.1. Problemas relacionados: 

Após finalizar o arquivo, o mesmo é enviado para um terceiro para obtenção do 

filme, em um bureau que está localizado há aproximadamente 35 km da gráfica. 

Assim que é retornado o filme, é feita a montagem, se necessário, e a exposição. O 

fato de parte do fluxo ser terceirizado traz certo incômodo, uma vez que isso 

aumenta o “lead time” da empresa e um custo maior.  A empresa chega a gastar 

cerca de R$3.000,00 por mês com a terceirização dos filmes. 

 Alguns problemas de pré-impressão acabam refletindo na impressão, o que também 

dificulta e atrasa o processo principalmente quando o problema está relacionado a 
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cores. No fluxo atual alterar o arquivo e gerar novo filme, torna-se um transtorno uma 

vez que parte disso é terceirizado, o trabalho tem de ser retirado de máquina, pois o 

tempo de espera é de no mínimo cinco horas para corrigir o arquivo, enviar para o 

bureau, gerar os filmes, recebê-lo na gráfica e copiar novamente as chapas. Isso 

ocorre em média uma vez a cada dois meses, o que gera um custo de cerca de 

R$1.120,00 entre bureau e novo setup na impressão.  

Outro problema é saber se o volume de chapas atual é suficiente para justificar um 

investimento de um equipamento como o CTP. Seu volume de chapas gravadas no 

segundo semestre de 2011 está na média de 200 chapas por mês, devido alta 

repetibilidade dos trabalhos e reaproveitamento das chapas. Cada chapa é 

reutilizada de 5 à 6 vezes em média, se a mesma não apresentar problemas de 

perda de ponto, qualidade ou estouramento nas extremidades vão sendo 

reutilizadas até o seu limite.   

O fator qualidade não tem sido um problema no que está relacionado as chapas, o 

trabalho realizado tem atendido as necessidades e expectativas de seus clientes e 

continuará atendendo, uma vez que não se tem o objetivo de  atingir novos 

mercados.  

Sendo assim os gastos gerados totalizam uma média de R$4.120,00 por mês, 

conforme relacionado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Total de gastos por problemas com fotolito (referência: Nov. 2011).   

Descrição Qtde. Média / Mês Custo 

Terceirização dos Filmes 25 m² R$ 3.000,00 

Regravação dos Filmes 1 m² R$ 120,00 

Hora máquina (Setup) 2 horas R$ 1.000,00 

Total  R$ 4.120,00 

 

Para nos aprofundarmos no problema, primeiramente precisamos identificar o custo 

que a empresa tem para gerar as chapas, para que possamos compará-los 

posteriormente e analisarmos a viabilidade deste investimento. Os custos giram em 

torno de insumos, equipamentos e mão-de-obra, que serão mensurados por cada 

unidade de chapa considerando um volume mensal de 1100 chapas orçadas, no 

entanto, são gravadas em média 200 chapas por mês, sendo 160 chapas no formato 
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785 x 1040, e 40 chapas no formato 1270 x 1035 que corresponde a 20% do volume 

de chapas gravadas. 

Devido o fato de a empresa trabalhar com dois formatos diferentes, teremos duas 

possibilidades de compra de equipamentos, a de um CTP VLF que atende os dois 

formatos, ou um equipamento que atende apenas o menor formato, que 

corresponde a 80 % da gravação total de chapas. Diante deste caso sentimos a 

necessidade de mensurar separadamente o custo de ambas as chapas. 

 

 

3.2. Cálculos Processo convencional - Formato 785 x 1040  

Custo da chapa: R$ 12,68 

 

Filmes 

Bureau 

R$122,00 m²    

17,45m² x R$122,00 = R$ 2,129,98 mês        

17,45m² / 160 chapas = 0,109m² por chapa  

0,109m² x R$ 122,00 

R$ 13,29 por chapa 

  

Filme / Montagem 

R$27,46 por mês 

R$27,46 / 160 chapas = R$ 0,17 por chapa 

 

Gasto total de filmes por chapa = R$ 13,46 

 

Água: 

R$6,10 m³ / 1000 =  R$0,0061 L     

Consumo médio10 L dia  

10 L dia / 6 chapas = 1,6 L /chapa 

1,6 L = R$ 0,0096 por chapa 

 

Químicos:  
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Revelador de chapas 

Galão 20L = R$ 51,75 

1L = R$ 2,58 

Consumo médio 

16L / 160 Chapas = 0,1L 

0,1  x R$2,58 = R$0,25 por chapa 

 

Fixador 

R$13,63 por mês 

R$13,63 / 160 Chapas = R$ 0,09 por chapa 

 

Revelador de filmes (contato) 

R$16,76 por mês 

R$16,76 / 160 chapas = R$ 0,11 por chapa 

 

Gasto total de Químicos por chapa = R$ 0,45 

 

Descarte: 

R$0,60L 

11 L /dia x 22 dias = 242 L 

242 L  / 160 chapas = 1,51 L 

1,51L x R$0,60 = R$0,90 por chapa 

 

Custo / Hora: 

Horas produtivas = 140 

N° funcionários no setor = 2 

2 x 140 = 280 h 

Salário + Encargos = R$6.000,00 

 

Custo da área 

Aluguel em Bonsucesso – Guarulhos = R$6,00m² 

Área da PI = 25m² 

25 x R$6,00 = R$150,00 

Consumo de energia: 
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Custo kW/h R$0,35 

 

Prensa de chapas 4350 W 

4350W / 1000 = 4,35 kW/h    

9 h dia x 22 dias = 198 h  

198 h x 4,35 kW/h = 861kw 

861 kW x 0,35 = R$301,35  

 

Lâmpada 4000 w 

4000 w / 1000 = 4 kW/h 

200 chapas x 4 min. = 13,33 h  

13,33h x 4 = 53,32 kW 

53,32 kW x 0,35 = R$18,66 

 

Processadora  

20 A x 220 = 4.400W  

4400 / 1000 =4,4 kW/h 

9 h x 22 dias = 198 h  

198 h x 4,4 kW/h = 871kw  

871 x R$0,35 = R$ 304,00 

 

Depreciação da Prensa e Processadora 

Custo dos equipamentos novos = R$ 28.000,00 

R$ 28.000,00 x 0,75 / 120 meses 

R$ 175,00 por mês 

R$ 175,00  

 

Rateio Centro de Custo Administrativo 

R$ 3.387,00  

 

Média mensal de chapas orçadas = 1.100 chapas 

Total: R$10.336,01 / 1100 chapas = R$ 9,39 por chapa 

 

Preço por chapa = R$37,13  -  160 x R$37,13 = R$5.940,80 por mês 
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3.3. Cálculo Processo Convencional - Formato 1270 x 1035 

Custo da chapa: R$ 20,42 

 

Filmes 

Bureau 

R$122,00 m²    

7,13m² x R$122,00 = R$ 869,00 mês        

7,13m² / 40 chapas = 0,178m² por chapa  

0,178 m² x R$ 122,00 = R$ 21,74 

R$ 21,74 por chapa 

  

Filme / Montagem 

R$ 11,22 por mês 

R$ 11,22 / 40 chapas = R$ 0,28 por chapa 

 

Gasto total de filmes por chapa = R$ 22,02 

 

Água: 

R$6,10 m³ / 1000 =  R$0,0061 L     

Consumo médio 05 L dia  

05 L dia / 2 chapas= 2,5 L /chapa 

2,5 L = R$ 0,0152 por chapa 

 

Químicos:  

Revelador de chapas 

Galão 20L = R$ 51,75 

1L = R$ 2,58 

Consumo médio 

5,8L / 40 Chapas = 0,145L 

0,145  x R$2,58 = R$0,37 por chapa 
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Fixador 

R$5,57 por mês 

R$5,57 / 40 Chapas = R$ 0,13 por chapa 

 

Revelador de filmes (contato) 

R$6,85 por mês 

R$6,85 / 40 chapas = R$ 0,17 por chapa 

 

Gasto total de Químicos por chapa = R$ 0,67 

 

Descarte: 

R$0,60L 

5 L/dia x 22 dias = 102L 

102L / 40 chapas = 2,55 L 

2,55L x R$0,60 = R$1,53 por chapa 

 

Custo / Hora: 

 

Horas produtivas = 140 

N° funcionários no setor = 2 

2 x 140 = 280 h 

Salário + Encargos = R$6.000,00 

 

Custo da área 

Aluguel em Bonsucesso – Guarulhos = R$6,00m² 

Área da PI = 25m² 

25 x R$6,00 = R$150,00 

 

Consumo de energia: 

 

Custo kW/h R$0,35 

 

Prensa de chapas = 4350 W 

4350W / 1000 = 4,35 kW/h    
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9 h dia x 22 dias = 198 h  

198 h x 4,35 kW/h = 861kw 

861 kW x 0,35 = R$301,35  

 

Lâmpada 4000 w 

4000 w / 1000 = 4 kW/h 

200 chapas x 4 min. = 13,33 h  

13,33h x 4 = 53,32 kW 

53,32 kW x 0,35 = R$18,66 

 

Processadora  

20 A x 220 = 4.400W  

4400 / 1000 =4,4 kW/h 

9 h x 22 dias = 198 h  

198 h x 4,4 kW/h = 871kw  

871 x R$0,35 = R$ 304,00 

 

Depreciação da Prensa e Processadora 

Custo dos equipamentos novos = R$ 28.000,00 

R$ 28.000,00 x 0,75 / 120 meses 

R$ 175,00 por mês 

R$ 175,00  

 

Rateio Centro de Custo Administrativo 

R$ 3.387,00  

 

Média mensal de chapas orçadas = 1.100 chapas 

 

Total: R$10.336,01 / 1100 chapas = R$ 9,39 por chapa 

 
Preço por chapa = R$54,04  -  40 x R$54,04 = R$ 2.161,60 
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Tabela 2 -  Cálculo Processo Convencional (referência: Nov. 2011).  

          Descrição 1270 x 1035 785 x 1040 

Chapa R$20,42 R$ 12,68 

Filme R$22,02 R$ 13,46 

Água R$0,0152 R$ 0,0096 

Químico R$0,67 R$ 0,45 

Descarte R$1,53 R$ 0,90 

Hora máquina / Homem R$9,39 R$ 9,39 

Total R$54,04 R$37,13 

 

Considerando o volume de 200 chapas por mês nos formatos citados, temos um 

custo total de R$8.102,40 em gravação de chapas a cada mês, conforme mostra a 

tabela abaixo: 

 

Tabela 3 -  Custo Total do Processo Convencional (referência: Nov. 2011).  

Formato Gastos em Reais / Mês 

785 x 1040 R$5.940,80 

1270 x 1035 R$2.161,60 

Total R$8.102,40 
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4. Análise do Problema 

Um fator de suma importância é identificar o tipo de CTP que possa atender as 

necessidades da empresa, no que se refere à velocidade, lineatura, resolução e o 

tipo de chapa, portanto, compreender o fluxo e o perfil de seus clientes é de extrema 

importância. 

As informações relacionadas na tabela abaixo nos ajudarão a compreender as 

características do equipamento e o tipo de chapa que devemos investir: 

 

Figura 3 – Características Técnicas do processo 

Características Técnicas 

Resolução 2.400 dpi 

Lineatura 175 lpi 

Retícula Convencional 

Pico de cópia diária 40 chapas 

Média de cópia diária 10 chapas 

Tiragem Máxima 50.000 folhas 

Tiragem média 3.000 folhas 

Qualidade do Suporte Ruim 

Qualidade da Tinta Razoável 

Formato das chapas 1270  X 1035 e 1040 x 785 

 

 

4.1. Análise das chapas 

Baseado nas características citadas na tabela acima, encontramos no mercado 

alguns tipos de chapas que podem atender com qualidade as necessidades do 

nosso processo. Citaremos e analisaremos algumas das mais conhecidas no 

mercado, para então definirmos qual será a matriz utilizada como referência para 

continuidade do nosso trabalho.  
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Dentre elas estão as chapas sem químicos e as sem processamento (chapas 

Verdes) que apesar de serem menos agressivas ao meio ambiente terão que ser 

descartadas, pois, não atendem às características necessárias do nosso processo, 

uma vez que necessitamos de chapas que resistam a altas tiragens, pois apesar da 

tiragem média da empresa ser de apenas 3.000 folhas as chapas serão reutilizadas 

diversas vezes. 

Consideramos para este estudo as principais chapas utilizadas atualmente, porém 

as denominaremos como Fabricantes A, B e C. 

Os valores citados abaixo são referentes ao segundo semestre de 2011. 

 

 

4.1.1. Fabricante A 

A chapa A necessita do uso de produtos químicos em seu processamento, 

possibilita grande latitude de exposição, sendo ideal para pequenas, médias e altas 

tiragens, é térmica com camada positiva capaz de reproduzir 150 mil cópias sem 

queima a 250 LPI, possibilita o termo endurecimento para aumento da tiragem, 

também sensibilizada por laser de 830 nm, e oferecida nas espessuras 0.15 mm, 

0.20 mm, 0.30 mm e 0.40 mm, resolução de 1% a 99% a 175 LPI, com um preço 

médio por chapa de R$ 18,94 (referência: Nov. 2011). 

 

 

4.1.2. Fabricante B 

Esta chapa necessita do uso de produtos químicos em seu processamento, é 

recomendada para trabalhos com alta definição, incluindo retícula estocástica, é 

térmica com camada positiva e é capaz de reproduzir 100 mil copias sem queima a 

250 LPI, possibilita o termo endurecimento para aumento da tiragem, sensibilizada 

por laser de 830 nm, oferecida nas espessuras 0.15 mm, 0.20 mm, 0.30 mm e 

0.40mm,  possui alta definição possibilitando reproduzir pontos de 1% a 99% em 200 

LPI, preço médio por chapa é de aproximadamente 8% mais cara que a citada 

anteriormente. 
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4.1.3. Fabricante C 

Esta chapa garante boa qualidade de impressão para uma tiragem de até 150.000 

impressões, capacidade de resolução de 1% a 99 % a 240 LPI, e não se difere muito 

dos fabricantes A e B. O preço médio por chapa é de aproximadamente 12% mais 

cara que o fabricante A. 

 

 

4.2. Equipamento 

Uma vez definidas as chapas que serão utilizadas, podemos agora trabalhar o tipo 

de CTP que atenderá as necessidades do processo. 

Como em nosso processo de Impressão OffSet temos máquinas de dois formatos 

distintos o ideal seria adquirirmos um equipamento de CTP que fosse capaz de 

gravar chapas nos dois formatos utilizados na empresa. Porém para podermos 

gravar as chapas no chamado (formato gigante) 1270 x 1035 que é o maior destes 

dois formatos, necessitaríamos de um equipamento de grande porte, chamado CTP 

VLF. Analisando os preços de um equipamento com estas características e 

comparando-os com o preço de um CTP que atende apenas o nosso formato menor 

que é chamado (folha inteira) 1040 x 785 constatamos que o equipamento VLF é em 

média 80 % mais caro que um CTP para folha inteira, considerando que o numero 

de chapas gravadas para a máquina de formato gigante corresponde a apenas 20 % 

das chapas usadas pela empresa constatamos que o custo deste equipamento 

elevaria consideravelmente o tempo de payback deste investimento, tornando-o 

completamente inviável para a empresa. 

Como solução para este problema decidimos continuar a nossa análise de 

investimento considerando um CTP de folha inteira o que melhor atende as 

necessidades da empresa dando como opção para a pequena demanda de chapas 

no formato gigante a terceirização com um bureau de chapas, o que não seria 

problema para empresa uma vez que ela já tem desenvolvido um bureau que hoje 

fornece principalmente a gravação de filmes, mas, que em ocasiões esporádicas 

fornece também a gravação de chapas. Na atual data, novembro de 2011, o custo 

para gravação de uma chapa no formato 1270 x 1035 é de R$ 70,00. 
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Dentre os fabricantes de equipamentos foram selecionados alguns de maior 

influência no mercado, e serão denominados de Fabricantes K, X, Y e Z. 

Os valores citados abaixo é referente ao mês de Novembro de 2011, considerando o 

a cotação do Dólar à R$1,7365 e o Euro à R$2,3827. 

 

 

4.2.1. Fabricante K 

Figura 4 – CTP Fabricante K 

Características Técnicas 

Tecnologia Tambor externo 

Laser Térmico de 830nm 

Formato máximo 1160 x 940 mm 

Formato mínimo 450 x 370 mm 

Espessura 0,15 a 0,30 mm 

Resolução 2400 dpi 

Produtividade 15 pph 

Quantidade de canais 32 

 

O CTP “K” possui diferentes opções de produtividade. Todos os sistemas incluem 

um software de recepção de arquivos 1 Bit TIFF e são compatíveis com todas as 

tecnologias de chapas térmicas, inclusive as chapas com revelação sem químico. O 

custo deste equipamento é de aproximadamente R$ 262.500,00 (referência: Nov. 

2011). 
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4.2.2. Fabricante “X” 

Figura 5 – CTP Fabricante X 

Características Técnicas 

Tecnologia Tambor externo 

Laser Térmico de 830nm 

Formato máximo 1055 x 930 mm 

Formato mínimo 323 x 370 mm 

Espessura 0,15 a 0,35 mm 

Resolução 2540 dpi 

Produtividade 12 pph 

Quantidade de canais 32 

 

O CTP “X” é equipado com o sistema de alimentação automática em todos os níveis 

de atualização. Como o sistema de alimentação automático de chapas é integrado à 

parte de trás do CTP, o alimentador manual na frente fica desobstruído. Um 

condutor de chapas também fica integrado ao alimentador automático, reduzindo os 

passos do processo, alimentação automática ou manual está relacionada entre si.  

Este equipamento pode obter alguns tipos de opcionais, um o pacote contendo a 

Platesetter,   Softwares (Workflow), servidor, processadora e treinamento  é vendido  

por  €138.180,02 ou  R$ 329.241,53 (referência: Nov. 2011). 
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4.2.3. Fabricante  “Y” 

Figura 6 – CTP Fabricante Y 

Características Técnicas 

Tecnologia Tambor externo 

Laser Térmico de 830nm 

Formato máximo 1143 x 838 mm 

Formato mínimo 267 x 215 mm 

Espessura 0,14 a 0,30 mm 

Resolução 2400 dpi 

Produtividade 15 pph 

Quantidade de canais 32 

 

Tecnologia térmica com gravação a laser infravermelho de 830 nm com velocidade 

de 15 chapas / hora, resolução de 2400 e 1200 Dpi. Compatível com chapas 

térmicas convencionais, ablativas e sem revelação, unidade externa de alta 

eficiência que previne e remove detritos provenientes da gravação da chapa 

conhecida como ablação, eliminando a necessidade de limpezas freqüentes no 

sistema, inclusive na ótica ou paradas não programadas. 

Possui três opções de automação para reduzir o tempo de gravação: 

Autoloader: fornecimento automático para alimentação e descarga de até 

40 chapas (0,3 mm) sem as folhas de deslizamento. 

Auto Unload: semi-automático para alimentação e automática para descarga do 

processo ou empilhador.  

Padrão: possui alimentação e descarga de chapa  semi-automática. 

Um o pacote contendo a Platesetter, Softwares (Workflow), servidor, processadora e 

treinamento é vendido por US$ 184.600,00 ou  R$ 320.557,90 (referência: Nov. 

2011). 
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4.2.4. Fabricante “Z” 

Figura 7 – CTP Fabricante Z 

Características Técnicas 

Tecnologia Tambor externo 

Laser Térmico de 830nm 

Formato máximo 1060 x 820 mm 

Formato mínimo 304 x 370 mm 

Espessura 0,14 a 0,30 mm 

Resolução 2400 dpi 

Produtividade 11 pph 

Quantidade de canais 84 

 

O CTP “Z” é a platesetter térmica para o formato 8 páginas, 

formato superior até o máximo de 820 mm x 1060 mm, fácil manipulação à luz do 

dia. A Platesetter  pode preparar 11 chapas por hora folha inteira, com sua 

tecnologia de laser de 84 canais, external drum. 

Conta com software RIP, processadora e servidor, todos juntos em um pacote. 

Um o pacote contendo a Platesetter, Softwares (Workflow), servidor, processadora e 

treinamento é vendido por US$ 143.000,00 ou  R$248.319,50 (referência: Nov. 

2011). 
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5. SOLUÇÃO DO PROBLEMA  

5.1. Definição da chapa a ser utilizada 

 Analisando as características técnicas das chapas comentadas acima percebemos 

que todas elas são capazes de nos atender com total qualidade na questão 

resistência à tiragem, reprodução dos pontos de mínimas e máximas, possibilidade 

de Termo endurecimento, etc. No que se refere à questão de logística, apesar de 

algumas destas chapas serem fabricadas fora do Brasil suas representantes 

mantem um bom número de matérial em estoque, sendo assim capazes de atender 

a todas as necessidades de entrega de material da nossa gráfica, inclusive em 

caráter emergencial. Considerando que todas as chapas analisadas nos atendem 

em todos os quesitos necessários e que precisamos definir uma delas para 

podermos dar continuidade ao nosso trabalho, escolheremos como padrão para 

nosso estudo a chapa que tiver um melhor preço, já que este é um fator 

extremamente relevante para o sucesso de todas as empresas, especialmente no 

momento em que se está fazendo uma análise de viabilidade de um investimento. 

Dentre as chapas concorrentes a que oferece um melhor custo benefício são as 

chapas da fabricante A, com um preço por unidade de R$18,94. 

 

 

5.2.  Definição do equipamento a ser utilizado 

 

 

Todos os equipamentos analisados atendem perfeitamente as necessidades do 

fluxo produtivo da empresa, quanto a qualidade de reprodução da matriz, 

produtividade, workflow e periféricos relacionados ao perfeito funcionamento do 

equipamento, sendo assim adotamos como critério de seleção para aquisição do 

equipamento o que oferece a melhor relação custo beneficio. 

Neste caso o pacote selecionado foi o CTP “Z” (como citado acima) com um valor de 

R$ 248.319,50 com todos os periféricos inclusos. 
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Toda análise realizada considerou como referencia os custos para implantação de 

um equipamento novo, porem no caso de termos um resultado negativo, ou seja, 

não ser considerado financeira viável para a empresa, podemos considerar ainda 

alternativas tais como a aquisição de um equipamento semi novo, ou a terceirização 

de toda a produção de chapas da empresa. 

Considerando o CTP e Processadora relacionados acima, obtemos os seguintes 

cálculos a fim de chegarmos a um valor unitário de chapa. 

 

 

5.3. Cálculos Processo Digital Formato 785 x 1040 

Custo da chapa: R$ 18,94 

 

Água: 

R$6,10 m³ / 1000 =  R$0,0061 L     

Consumo médio 0,72 L / chapa  

0,72 x 160 = 115,2 L por mês 

0,72 x 0,0061 = 0,0043 / chapa 

 

Químicos:  

Revelador de chapas 

Galão 20L = R$ 57,60 

1L = R$ 2,88 

 

Consumo médio 

16L / 160 Chapas = 0,1L 

0,1 L  x R$2,88 = R$0,28 por chapa 

 

Descarte: 

R$0,60L 

131L / 160 chapas = 0,81 L 

0,8L x R$0,60 = R$0,48 por chapa 
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Custo / Hora: 

Horas produtivas = 140 

N° funcionários no setor = 2 

2 x 140 = 280 h 

Salário + Encargos = R$6.000,00 

 

Custo da área 

Aluguel em Bonsucesso – Guarulhos = R$6,00m² 

Área da PI = 25m² 

25 x R$6,00 = R$150,00 

 

Consumo de energia: 

 

Custo kW/h R$0,35 

 

CTP  

15 A x 220 = 3.300W  

3.300 / 1000 = 3,3 kW/h 

9 h x 22 dias = 198 h  

198 h x 3,3 kW/h = 653kw  

653 x R$0,35 = R$ 228,69 

 

Processadora 

20 A x 220 = 4.400W  

4.400 / 1000 = 4,4 kW/h 

9 h x 22 dias = 198 h  

198 h x 4,4 kW/h = 871kw  

871 x R$0,35 = R$ 304,92 

 

Depreciação  

Custo dos equipamentos novos = R$ 248.319,50 

R$ 248.319,50 x 0,75 / 120 meses 

R$ 1.551,99 por mês 

R$ 1.551,99  
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Rateio Centro de Custo Administrativo 

R$ 3.387,00  

 

Média mensal de chapas orçadas = 1.100 chapas 

Total: R$11.622,60 / 1100 chapas = R$ 10,56 por chapa 

 

Preço por chapa = R$30,26  - 160 x R$30,26 = R$4.841,60 por mês 
 
 
 

5.4. Cálculos Processo digital Formato 1270 x 1035 

As chapas neste formato serão terceirizadas ao custo de R$70,00 a unidade, 

considerando o volume médio de 40 chapas por mês temos: 

 
Preço por chapa = R$70,00 -  40 x R$ 70,00 = R$ 2.800,00 por mês 
 

Tabela 4 -  Cálculos do Processo Digital (referência: Nov. 2011).   

Descrição 1270 x 1035 785 x 1040 

Chapa        - R$ 18,94 

Filme        - - 

Água        - R$0,0043 

Químico        - R$0,28 

Descarte        - R$ 0,48 

Hora máquina / Homem        - R$ 10,56 

Terceirização R$70,00 - 

Total R$70,00 R$ 30,26 

 

Considerando o volume de 200 chapas por mês nos formatos citados, temos um 

custo total de R$7.241,60 em gravação de chapas a cada mês, conforme mostra a 

tabela: 
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Tabela 5 -  Custo Total do Processo Digital (referência: Nov. 2011).   

Formato Gastos em Reais / Mês 

785 x 1040 R$4.841,60 

1270 x 1035 R$2.400,00 

Total R$7.241,60 

 

Pode-se concluir que o custo unitário das chapas do processo analógico, é um 

pouco mais elevado com relação às chapas digitais R$6,87, no entanto a 

terceirização das demais chapas tem um custo adicional de R$15,96 por chapa. 

Analisando os custos em uma visão macro do processo, subtraindo o valor total do 

processo convencional pelo valor total do processo digital, estima-se uma economia 

de aproximadamente R$860,80 por mês. 

 

Tabela 6 -  Comparativo de Custos (referência: Nov. 2011).  

Processo Economia em Reais / Mês 

Convencional R$8.102,40 

Digital R$7.241,60 

Total R$860,80 

  

Cabe-se agora a análise dos pontos em que a implantação do CTP pode trazer 

alguns ganhos, e assim mensurar um valor englobando também a impressão, que é 

exatamente onde se podem ter os maiores ganhos, reduzindo desperdícios de 

matéria prima e de tempo.  

Os trabalhos a serem impressos, que apresentam problemas de cores ou de 

arquivo, quando utilizam chapas derivadas de um fluxo analógico, têm de ser gerado 

um novo filme e conseqüentemente uma nova chapa. No fluxo atual alterar o arquivo 

e gerar novo filme, torna-se um transtorno, uma vez que parte disso é terceirizado, o 

trabalho tem de ser retirado de máquina, pois o tempo de espera é de no mínimo 

cinco horas para corrigir o arquivo, enviar para o bureau, gerar os filmes, recebê-lo 

na gráfica e copiar novamente as chapas. Isso ocorre em média uma vez a cada 

dois meses, o que gera um custo de cerca de R$1.120,00 entre bureau e novo setup 
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na impressão, considerando o custo de R$500,00 por hora máquina na impressão, e 

R$120,00 para em média para gerar um novo filme.  

Os indicadores analisados apresentam um tempo médio de setup de 90 minutos por 

ordem de produção, considerando um volume de 200 OP’s por mês, temos uma 

média mensal de 300 horas de máquina em acerto. Estima-se uma redução de 5% 

no tempo total de setup, o que equivale a 4,5 minutos por O.S ou 15 horas por mês, 

e uma redução de custos de R$7.500,00 mensal.  

Sendo assim, temos: 

 

Tabela 7  - Economias com o Processo Digital (referência: Nov. 2011).  

Economia Valor / mês 

Custo das chapas R$860,80 

Problemas c/ arquivo R$1.120,00 

15 horas no setup R$7.500,00 

Total R$9.480,80 

 

 

5.5. Payback  

Tabela 8  - Payback (referência: Nov. 2011). 

Período Investimento Economia Saldo 

1º Mês R$ 248.319,50 R$ 9.480,80 - R$ 238.838,70 

12º Mês R$ 0,00 R$ 113.769,60 - R$ 134.549,90 

27º Mês R$ 0,00 R$ 248.319,50   R$ 0,00 

 

Como podemos analisar na tabela acima o investimento total para aquisição do 

equipamento é de R$ 248.319,50, trabalhando com o fluxo digital a empresa terá 

uma economia de R$ 9.480,80 por mês, portanto dentro de 27 meses a empresa 

terá concluído o pagamento deste equipamento. 
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6.  Conclusão 

Este projeto foi desenvolvido com o intuito de auxiliar o empresário em uma 

importante tomada de decisão que é a compra de um equipamento. Sabemos que 

no momento em que um empresário pensa em adquirir um novo equipamento para 

sua empresa, recebe a visita de diversos vendedores que obviamente vão enfatizar 

todos os pontos positivos de seus equipamentos e tudo que este pode trazer de bom 

para a empresa, porém nosso objetivo neste projeto foi auxiliar analisando qual o 

tipo de equipamento seria adequado para as características do processo da 

empresa, avaliar suas vantagens e principalmente suas desvantagens se assim 

houver, pois esta é a parte que nenhum vendedor enfatiza em suas visitas. 

Foram analisados os principais fabricantes de equipamentos assim como os 

principais fornecedores de matéria prima, para que assim pudéssemos decidir quais 

seriam os mais adequados para trabalharmos. 

Após pesquisarmos todas as opções de equipamentos e matérias primas 

capazes de atender tecnicamente as expectativas da empresa, selecionamos como 

ideal o que tem melhor custo beneficio. A partir deste momento foi feito um 

comparativo entre os custos do processo atual da empresa e os custos do novo 

processo com a aquisição deste equipamento. 

Ao levantarmos as vantagens que a empresa teria com a implantação do 

CTP fomos surpreendidos, pois mesmo sendo profundamente conservadores no que 

se refere aos ganhos com o novo processo, este trará um bom resultado, 

melhorando o fluxo atual dos trabalhos, a qualidade dos impressos e reduzindo um 

total de R$ 9.480,80 por mês nos custos da empresa, que após 2 anos e três meses, 

que é o tempo de recuperação do investimento, fara parte do lucro mensal da 

mesma.  
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