
Tudo, desde o layout de página até o posicionamento do 
espaço de publicidade, é processado por computador. Todas as 
manhãs, os jornalistas recebem um mestre indicando o espaço 
disponível para os seus artigos. E, todas as noites, as 
impressoras rotativas flexográficas imprimem a última edição 
da Gazzetta di Mantova, seis jornais diários produzidos pelo 
grupo Finegil, a edição de Bolonha do Repubblica e o seu 
encarte, o Affari&Finanza, além dos cinco jornais gratuitos 
distribuídos em Emilia Romagna.

No total, quase 200.000 jornais são produzidos diariamente 
pela C.I.T.E.M., para distribuição por todo o norte da Itália. 
Cada jornal contém cerca de 48 páginas, mas esse número 
pode aumentar para 80, dependendo do espaço de publicidade 
vendido. Layout, corte, montagem, posicionamento de 
publicidade, infográficos, banners: uma tarefa considerável 
executada por apenas 12 editores e designers gráficos. Tudo 
isso é possível graças à flexibilidade e à modernidade do 
CorelDRAW Graphics Suite.

®CorelDRAW  Graphics Suite: exatamente como usar uma caixa 
de luz
Gianluca Galli, gerente do escritório gráfico da C.I.T.E.M., ainda 
lembra do seu aprendizado há 36 anos como se fosse ontem. 
"Quando comecei na área de impressão, o layout de uma 
página era muito diferente", afirma o gerente de 56 anos. "Era 
um trabalho e tanto. Tínhamos de fundir o tipo de chumbo 
composto e inserir fisicamente os espaçadores no linotipo." 
Cada peça de publicidade era um trabalho de artesão: uma 
maquete era preparada e, depois, o texto era adicionado e 
preso, como uma colagem. O resultado era fotografado e, por 
fim, o negativo era enviado para impressão. 

Quando a empresa foi adquirida pelo Gruppo Editoriale 
l'Espresso na década de 1980, na assim chamada era da "fusão 
a frio", o escritório gráfico da C.I.T.E.M. começou a usar layouts 
digitais preparados inteiramente no computador.

"O primeiro aplicativo CorelDRAW que usei no final da década 
de 1980 foi a versão 4. Desde então, não parei de usar o 
CorelDRAW (a versão mais recente, é claro), especialmente ao 
trabalhar com publicidade." As vantagens são óbvias: 

A Cooperativa Industriale Tipografica Editrice Mantovana 
(C.I.T.E.M.) imprime quase 200.000 cópias de jornais por dia. 
Fundada logo após a Segunda Guerra Mundial, a C.I.T.E.M. 
usa somente as mais recentes tecnologias de layout de 
página e de impressão. O escritório gráfico achou que o 

®CorelDRAW  Graphics Suite seria uma excelente opção. 

A Gazzetta di Mantova, a voz de Mantua desde 1664, e um 
dos jornais mais antigos da Itália, foi impressa pela primeira 
vez pelos três irmãos Osanna, que eram artesãos contratados 
pela House of Gonzaga-Nevers. Mais tarde, o conteúdo do 
jornal passou a ser lido e, muitas vezes, censurado pelos 
Hapsburgs, os franceses e, depois, os austríacos novamente. 
À exceção de um pequeno período durante a era fascista, o 
jornal é impresso de forma contínua há quase 400 anos, 
embora as técnicas empregadas tenham sido completamente 
revolucionadas ao longo do tempo. Já se foi o tempo das 
matrizes de madeira com caracteres e imagens compostos um 
a um manualmente ou em linhas. Hoje, a C.I.T.E.M. imprime 
os seus jornais em moderníssimas máquinas offset.

Como uma boa taça de vinho

Visão geral

Empresa: C.I.T.E.M. soc. coop., Gruppo L’Espresso

Local: Mantua (Itália)

Tipo de atividade: Livros e revistas

Necessidade: um pacote de software gráfico de qualidade, com 
uma excelente relação preço/desempenho, para o processamento 
de aproximadamente 40 trabalhos de impressão, publicidade na 
Web e infografia por dia.

®Solução: 10 licenças do CorelDRAW  Graphics Suite X6

Resumo: desde o final da década de 1980, o escritório gráfico da 
®C.I.T.E.M usa o CorelDRAW  para criar propagandas, banners e 

infográficos. A versatilidade e a compatibilidade do CorelDRAW é 
indispensável para esta cooperativa de impressão, que faz parte do 
Gruppo L'Espresso.

Com o CorelDRAW Graphics Suite, é fácil desenhar um mapa de Mantua, com prédios, 
ruas, praças e zonas tridimensionais.

Estudo de caso

Com o CorelDRAW Graphics Suite, o processo de adicionar texto e cortar imagens é tão 
fácil e intuitivo como criar uma colagem.



o CorelDRAW permite a criação de todos os tipos de gráficos, 
com velocidade máxima e precisão milimétrica. "Por ter 
aprendido os sistemas antigos, foi fácil me acostumar com o 
CorelDRAW, uma vez que é extremamente intuitivo. Para o 
designer gráfico, é como usar uma caixa de luz: todos os 
documentos necessários para um trabalho gráfico ou de 
publicidade (logotipos, textos, bordas, ilustrações, fotografias) 
estão disponíveis e visíveis na tela. Tudo o que preciso fazer é 
montá-los, mais ou menos como montar um quebra-cabeça." 

Velocidade e compatibilidade
É importante não ignorar o clima econômico que vivenciamos 
atualmente. A capacidade de trabalhar de forma rápida e 
correta é inestimável. "Os jornais sobrevivem graças à 
publicidade. Todas as manhãs nos informam o espaço de 
publicidade que foi vendido. Esse número determina quantas 
páginas o jornal terá", explica Gianluca Galli. "Hoje, por 
exemplo, temos 72, em grande parte por causa de um encarte 
especial de 32 páginas do Campeonato de Fórmula 1 com 
muitos infográficos, tudo criado com o CorelDRAW, claro."

O CorelDRAW é a ferramenta ideal quando se trata de 
infográficos. Gianluca Galli acrescenta, "É fácil rastrear e 
modificar todas as linhas de vários circuitos graças à ferramenta 
específica de desenho vetorial." E os anúncios? "Às vezes, os 
anúncios fornecidos pelos clientes estão quase prontos para 
uso. Nesses casos, posso completar o layout com o CorelDRAW 
em apenas cinco minutos. Outras vezes, é necessário usar mais 

criatividade. Os clientes fornecem um logotipo e fotos, talvez 
algum texto. Então cabe a nós produzir a propaganda".

Aqui também o CorelDRAW tem a vantagem da máxima 
compatibilidade com a maioria dos formatos. "Se o cliente nos 
enviar anexos no formato JPEG ou TIFF, poderemos importar 
para o CorelDRAW, sem qualquer problema de conversão. O 
mesmo se aplica à exportação para a Web, por exemplo, como 
as páginas on-line dos jornais do Grupo. O CorelDRAW oferece 
a melhor compatibilidade com os vários formatos da Web", 
afirma o gerente do escritório gráfico.

"Com o CorelDRAW, podemos criar o que vier à cabeça." 
Gianluca Galli ainda se considera um artesão, com saudades 
das antigas tecnologias analógicas. Não é por acaso que o seu 
hobby é a fotografia, principalmente em preto e branco: 
paisagens, natureza morta e macrofotografia. Os filmes são 
revelados em casa na sua própria câmara escura. "O preto e 
branco me dá satisfação máxima: os contrastes e as formas 
revelam a essência, até mesmo a alma, de uma situação, um 
objeto ou uma pessoa." Existe uma contradição entre a 
fotografia que usa métodos tradicionais e o trabalho de um 
designer gráfico que usa ferramentas digitais? "Não, claro que 
não", responde Galli. "Especialmente quando trabalho com o 
CorelDRAW. O software de design gráfico é realmente 
surpreendente em termos de fluidez, e da facilidade com que 
as ideias podem ganhar forma. Resumindo, é como uma boa 
taça de vinho, relaxando a mente apenas o suficiente para dar 
asas à criatividade do usuário."
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Como o CorelDRAW é um software gráfico vetorial, rastrear, ampliar e modificar linhas 
e curvas não são um problema.

O Mantua joga na Segunda Divisão da Lega Pro. O diagrama, criado com o CorelDRAW 
Graphics Suite, mostra os dois times que jogarão entre si.

Estudo de caso


