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APRESENTAÇÃO
Prêmio Paulista de Excelência Gráfica Luiz Metzler

Luiz Metzler foi um dos mais importantes profissionais que conheci na indústria 
gráfica. Ele fazia a diferença, seja ajudando na formação de profissionais das 
mais diversas funções, de operadores a supervisores, ou promovendo inter-
câmbios profissionais que alavancaram as carreiras de muita gente. Metzler 
era generoso, distribuía conhecimento e sabia motivar as pessoas. Foi com 
ele que aprendi a importância de estar sempre em sintonia com as novida-
des do mercado e que investimentos em tecnologia e qualificação profissio-
nal são diferenciais que aumentam a competitividade de qualquer empresa. 

Motivos não faltam para justificar a homenagem a Luiz Metzler. Há tempos 
nossa indústria merecia essa valorização exclusiva e essa hora chegou. A 
diretoria da Abigraf-SP planejou para que seja como quase tudo em nosso 
Estado: direto, objetivo, abrangente e com compromisso com a qualidade.

O Prêmio Luiz Metzler reconhecerá 33 produtos de 11 segmentos, nas catego-
rias melhor impressão, melhor acabamento e melhor design e inovação. O 
regulamento que divulgamos agora foi amplamente discutido e elaborado 
em conjunto pela diretoria da Abigraf SP e pela ABTG, nossa parceira na co-
ordenação técnica. 

Mas aqui também cabe um aviso: ao planejar a cerimônia de entrega, fiz 
questão de garantir que ela seja ágil e dinâmica. Dessa forma, teremos uma 
noite de festa e comemoração, mas com tempo suficiente para promover o 
relacionamento saudável e colaborativo entre os empresários de nosso setor. 

A criação do Prêmio Paulista de Excelência Gráfica Luiz Metzler é uma con-
quista da diretoria da Abigraf SP. Nós queremos que a indústria gráfica de São 
Paulo continue sendo a principal referência para todo o país. 

Sidney Anversa Victor
Presidente da Abigraf-SP. 
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A INDÚSTRIA GRÁFICA PAULISTA MAIS UNIDA E FORTE

A Associação Brasileira da Indústria Gráfica Regional do Estado de  
São Paulo – Abigraf-SP – foi fundada em 1968 e representa um 
parque de 5 mil indústrias gráficas.

Ampliar o setor no Estado, principalmente no interior paulista, bem 
como a elaboração de estratégias para a promoção e desenvolvimen-
to da Indústria Gráfica contemplam os objetivos da Regional Paulista.

Além disso, coordena grupos empresarias que são instituídos con-
forme o perfil e segmento de atuação para discutir e criar soluções 
eficientes ao setor.

Ser um associado da ABIGRAF-SP é ser ouvido e representado por uma 
entidade que entende o segmento gráfico paulista. É ter representativ-
idade, participar de tomadas de decisão, que criam oportunidades 
reais de desenvolvimento e inovação para o setor, elo fundamental na 
cadeia produtiva de comunicação.

NOSSA MISSÃO
Liderar, integrar e representar o setor gráfico, valorizando a comuni-
cação impressa e promovendo o desenvolvimento de seus associa-
dos e demais partes interessadas.

OBJETIVOS DA ABIGRAF-SP
• Representar a indústria gráfica paulista;
• Agir visando melhorar o ambiente de negócios;
• Valorização do produto gráfico;
• Ampliar atuação no interior e litoral;
• Melhoria contínua da prestação de serviços.

A ABIGRAF-SP DIRETORIA ABIGRAF-SP
GESTÃO 2016:2019
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Sidney Anversa Victor
1º Vice-Presidente: Ricardo Marques Coube
2º Vice-Presidente: Flávio Marques Ferreira
Diretor Administrativo: Carlos Roberto Jacomine da Silva
Diretor Administrativo Adjunto: Levi Ceregato
Diretor Financeiro: Luiz Gornstein
Diretor Financeiro Adjunto: Umberto Giannobile

SUPLENTES – DIRETORIA EXECUTIVA
João Scortecci
Fabio Gabriel dos Santos
Hernani Finazzi
Eduardo Franco
Beatriz Duckur Bignardi
Felipe Salles Ferreira

CONSELHO FISCAL
Wilson dos Santos
José Ricardo Scareli Carrijo
Valdomiro Luiz Paffaro

SUPLENTES - CONSELHO FISCAL
Flavio Tomaz Medeiros
Elcio Molinari
Ricardo Cruz Lobato
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O Prêmio Paulista de Excelência Gráfica Luiz Metzler foi concebido para 
reconhecer o os produtos gráficos desenvolvidos e impressos no Estado  
de São Paulo. Esta é uma iniciativa inédita da Abigraf São Paulo que 
objetiva valorizar as mais de 5.000 indústrias do setor que correspon-
dem por de 54% da Produção Nacional.

Estimular a competitividade, fortalecer o relacionamento entre a ca-
deia produtiva e reconhecer clientes e agências de design e comu-
nicação, foram premissas para a criação do Prêmio.

Para a concepção deste Regulamento foram levados em conside-
ração os segmentos do setor: Promocional, Editorial, Impressos de se-
gurança, Cadernos escolares, Embalagens cartonadas, Embalagem 
micro ondulada, Embalagens flexíveis, Rótulos e etiquetas, Comunica-
ção visual – sinalização - Impressos em rotativa offset e Displays

Para cada destes segmentos haverão 3 categorias que serão reco-
nhecidas: Melhor impressão, Melhor acabamento e Melhor design e 
inovação, perfazendo-se um total de 33 troféus.

E para garantir a isonomia do julgamento e da avaliação dos traba-
lhos, a ABIGRAF-SP contratou a ABTG, que é a instituição responsável 
pela Coordenação Técnica, Julgamento e Auditoria do Prêmio.

O PRÊMIO PAULISTA HOMENAGEADO 
O DIPLOMATA DAS ARTES GRÁFICAS
Luiz Bertram Metzler (1941-2010) começou sua relação com o papel 
e a tinta, aos 15 anos na Typographia do Centro em Porto Alegre. 
Durante um período da vida, Luiz passou a morar na Alemanha, mo-
mento em que estudou e trabalhou em grandes empresas do setor 
gráfico. Com sua experiência, criou parcerias para realização de in-
tercâmbio levando estudantes e profissionais do Brasil para a Alema-
nha e vice e versa.

Fernando Pini comentava em entrevistas que: “Metzler sempre dava um 
jeito de conseguir uma bolsa de estudo, e o primeiro emprego para mui-
tos de seus alunos do Senai”, Pini, tinha imenso respeito e gratidão por 
ele. Na sua opinião, um dos maiores incentivadores da Indústria Grá-
fica”. Metzler não ajudou apenas os alunos do Pini, mas dezenas de 
jovens em busca de uma carreira.

Luiz Bertram Metzler, adorava fotografia, sua máquina registrou inúme-
ras pessoas e eventos da Indústria gráfica.
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REALIZAÇÃO E 
COODERNAÇÃO TÉCNICA
O Prêmio Paulista de Excelência Gráfica Luiz Metzler é uma realização 
da Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF São Paulo.

A Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica – ABTG será a responsá-
vel pela coordenação técnica do Prêmio, inclusive seu regulamento, 
processo de julgamento das peças, auditoria e definição dos vence-
dores conforme diretrizes estabelecidas pela ABIGRAF-SP.

A Comissão Técnica do Prêmio, composta por cinco membros e no-
meada pela ABTG, será a instância máxima de decisões relativas à 
operacionalização do julgamento e será presidida por um dos seus 
membros, escolhido pelos demais.

São responsabilidades da Comissão Técnica:
• Supervisionar e garantir a plena aplicação deste regulamento;
• Reclassificar ou desclassificar produtos de acordo com as regras 

estabelecidas;
• Decidir os produtos vencedores em caso de empate de pontuação;
• Revisar e atualizar o regulamento para futuras edições do Prêmio, 

visando seu constante aperfeiçoamento e decidir sobre questões 
não previstas neste regulamento.

Para subsidiar o aperfeiçoamento do Prêmio Luiz Metzler em suas fu-
turas edições, qualquer empresa do segmento gráfico poderá enca-
minhar críticas e sugestões à Comissão Técnica, sendo que esta será 
soberana nas decisões quanto a alterações no regulamento.

São os membros da Comissão Técnica:
• Francisco Veloso Filho, presidente executivo da ABTG;
• Bruno Cialone, presidente do conselho deliberativo da ABTG;
• Bruno Mortara, supervisor de normalização da ABTG;
• Elcio de Sousa, diretor das Escolas Senai Theobaldo De Nigris e José Mindlin;
• Enéias Nunes da Silva, coord. técnico da Escola Senai Theobaldo De Nigris.

PARTICIPANTES
• Podem concorrer ao Prêmio Luiz Metzler empresas gráficas cujo 
produto inscrito seja produzido em planta localizada no Estado de 
São Paulo.

• As peças inscritas deverão ter sido produzidas no período de 1º de 
janeiro de 2017 a 24 de agosto de 2018.

• Só poderão ser inscritos no Prêmio produtos que tenham produção, 
venda e distribuição regulares. Estão excluídas, portanto, peças fabrica-
das especialmente para a competição ou produtos cujo destino é o 
uso da própria gráfica (produtos próprios) como, por exemplo, materiais 
promocionais da gráfica.

• É de responsabilidade da gráfica participante obter de seus clientes 
as autorizações para inscrição de produtos no Prêmio. Nem ABIGRAF-SP 
nem ABTG serão solidárias em caso de eventuais reclamações de clien-
tes por inscrições não autorizadas.



10 11

PREMIAÇÃO E JULGAMENTO

• As peças gráficas concorrentes serão distribuídas em onze segmen-
tos, subdivididos em três categorias: “melhor impressão”, “melhor aca-
bamento” e “melhor design e inovação”.

• Serão reconhecidos o total de 33 ganhadores.

• Caberá à ABTG e a ABIGRAF-SP a indicação dos mem-
bros da Comissão Julgadora, sob orientação e aprovação da  
Comissão Técnica. Esses jurados deverão ser profissionais de re-
conhecidas competências técnicas no segmento de comuni-
cação gráfica, design e publicidade sem vínculos de interesse  
de qualquer natureza com as empresas concorrentes.

• A Comissão Julgadora será composta de no mínimo nove jurados 
incluindo:

- Profissionais e docentes gráficos;
- Profissionais de comunicação e marketing;
- Professores de comunicação e design gráfico.

• Os trabalhos da Comissão Julgadora serão orientados e supervisio-
nados por um Coordenador do Prêmio, indicado pela ABTG. O Coor-
denador do Prêmio deverá ser um dos jurados ou um dos membros da 
Comissão Técnica.

• Ao Coordenador do Prêmio caberá a responsabilidade de orientar 
a Comissão Julgadora, esclarecer dúvidas dos jurados e supervisio-
nar todo o processo de julgamento.

• Cada jurado deverá atribuir notas de um a dez, com até uma casa 
decimal, a cada produto para cuja avaliação foram designados, de 
acordo com os critérios definidos neste regulamento.

• Todos os produtos serão avaliados, com exceção dos que eventual-
mente tenham sido desclassificados por não terem atendido aos requi-
sitos de inscrição.

• Serão considerados empatados os produtos que receberem notas 
com diferença máxima de dois centésimos (0,02). O desempate será 
realizado pela decisão soberana da Comissão Técnica.

• A apuração das notas será feita pela ABTG que registrará os nomes 
dos ganhadores em envelopes lacrados e os manterá sob sigilo até o 
momento da cerimônia de premiação.

• Os envelopes lacrados com os nomes dos ganhadores serão en-
tregues ao apresentador da cerimônia de premiação que os tornará 
públicos.

PREMIAÇÃO E JULGAMENTO
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• A veracidade das informações a respeito dos produtos inscritos 
é de responsabilidade da gráfica que realizar a inscrição. Se ficar 
constatada falsidade de informações que comprometa o julga-
mento do produto, este poderá ser desclassificado a critério da Co-
missão Técnica.

• A Comissão Técnica poderá reclassificar qualquer produto cuja ins-
crição, segundo seu entendimento, tenha sido feita em segmentos 
inadequados.

• Membros da Comissão Julgadora poderão recomendar à Comis-
são Técnica a reclassificação de produtos cuja inscrição, segundo 
seu entendimento, tenha sido feita em segmentos inadequados.
Só concorrerá ao prêmio o produto cuja inscrição tenha sido paga 
até a data do encerramento das inscrições.

• Só concorrerá ao prêmio o produto cuja ficha de inscrição tenha 
sido corretamente preenchida e cuja cópia esteja anexada ao pro-
duto encaminhado para avaliação.

• Só haverá disputa nas categorias em que existirem, no mínimo, três 
produtos inscritos e de duas empresas diferentes. Em caso de can-
celamento de categorias os valores das inscrições serão devolvidos.
As amostras dos produtos inscritos não serão devolvidas às empresas.

INSCRIÇÕES INSCRIÇÕES

• A inscrição dos produtos deverá ser feita pela internet por meio de 
formulário disponível no site www.premiopaulista.com.br. Todos os 
campos deverão ser devidamente preenchidos, caso contrário a ins-
crição poderá ser considerada inválida. Deverão ser fornecidas infor-
mações técnicas do produto e quais equipamentos e insumos foram 
utilizados para produzi-lo.

• Para cada produto deverá ser efetuada uma inscrição. Para cada 
inscrição deverá ser escolhido um segmento e uma categoria.

• Deverão ser enviadas à ABIGRAF-SP (Rua do Paraíso, 529 - Paraí-
so - CEP  04103-000 - São Paulo - SP. Aos cuidados do departamento 
DMARK) duas amostras de cada produto inscrito. Cada amostra de-
verá ser acompanhada de uma cópia da ficha de inscrição preen-
chida no site do Prêmio.

• As inscrições só estarão confirmadas após o pagamento das res-
pectivas taxas, até o dia 24 de agosto de 2018.

• Os produtos vencedores do Prêmio de Excelência Gráfica Luiz 
Metzler terão direito à inscrição gratuita no Prêmio de Excelência 
Gráfica Fernando Pini, nas categorias mais adequadas disponíveis 
nesse concurso conforme decisão da sua equipe organizadora.
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1. Promocional
2. Editorial
3. Impressos de segurança
4. Cadernos escolares
5. Embalagens cartonadas
6. Embalagem micro ondulada
7. Embalagens flexíveis
8. Rótulos e etiquetas
9. Comunicação visual (sinalização)
10. Impressos em rotativa offset
11. Displays
 

CATEGORIAS PREMIADAS

a. Melhor impressão
b. Melhor acabamento
c. Melhor design e inovação

SEGMENTOS PARTICIPANTES ORIENTAÇÕES SOBRE OS SEGMENTOS
1. PROMOCIONAL
Quaisquer impressos cuja principal função seja divulgar produtos a 
serem comercializados bem como promover a sua venda.

2. EDITORIAL
Livros de todos os tipos e revistas de todos os tipos. Jornais devem ser 
inscritos no segmento 10 – Impressão em rotativa offset

3. IMPRESSOS DE SEGURANÇA
Produtos gráficos cuja principal função é dificultar a falsificação ou có-
pia não autorizada. Enquadram-se neste segmento talões de cheques, 
selos, diplomas, certificados, ingressos a espetáculos, entre outros.

4. CADERNOS ESCOLARES
Cadernos escolares de qualquer tipo fabricados em conformidade 
com a norma ABNT NBR 15733.

5. EMBALAGENS CARTONADAS
Embalagens impressas em papel cartão.

6. EMBALAGEM MICRO ONDULADA
Embalagens impressas diretamente sobre qualquer tipo de corruga-
do celulósico ou impressas em papel e laminadas sobre corrugados 
celulósicos.

7. EMBALAGENS FLEXÍVEIS
Embalagens impressas em filmes plásticos, metálicos ou em papel. 
Diferenciam-se das embalagens semirrígidas (cartão e micro-ondula-
dos) e das embalagens rígidas (por exemplo garrafas de vidro, latas, 
contenedores de plásticos rígidos). Os produtos nesta segmento de-
vem ter sido impressos em flexografia, rotogravura ou impressão digital.



16 17

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
MELHOR IMPRESSÃO
• Saturação de cores para o processo utilizado;
• Uniformidade de tintagem;
• Precisão de registros;
• Ausência de defeitos como veladuras, riscos, sujidades, “caroços” etc;
• Ausência de ganho de ponto excessivo, de distorções em linhas 
finas, de distorções em fontes etc;
• Reprodução de pontos de retícula (especialmente nas luzes – bran-
co “furado” e sombras “chapadas”);
• Grau de dificuldade

MELHOR ACABAMENTO
• Complexidade das operações envolvidas;
• Utilização de operações manuais (por ausência de soluções au-
tomatizadas);
• Eficiência (por exemplo – se um livro abre o suficiente);
• Ausência de defeitos;
• Grau de dificuldade.

MELHOR DESIGN E INOVAÇÃO
• Escolha (especificação) de materiais;
• Funcionalidade e adequação do projeto à sua finalidade;
• Aproveitamento dos recursos gráficos disponíveis;
• Uso criativo dos fundamentos da linguagem visual;
• Apelo estético, atratividade, qualidade visual;
• Inovação do produto gráfico;
• Interação com outras tecnologias e mídias;
• Valor agregado por inovação.

8. RÓTULOS E ETIQUETAS
Rótulos e etiquetas de qualquer tipo.

9. COMUNICAÇÃO VISUAL (SINALIZAÇÃO)
Neste segmento enquadram-se impressos em sistemas digitais de 
qualquer formato e que têm a finalidade principal de informar ou 
promover produtos e serviços. São sempre destinados a um público 
geral e não ao consumo individual da informação.

10. IMPRESSOS EM ROTATIVA OFFSET
Qualquer tipo de produto impresso por esse sistema, inclusive jornais. 
Como neste caso o segmento trata de processo e não de produto, 
mesmo produtos que poderiam ser inscritos em outros segmentos po-
dem ser inscritos aqui.

11. DISPLAYS
Inclui também móbiles e materiais de ponto de venda em geral. Este 
segmento diferencia-se do 9 – Comunicação Visual porque admite pro-
dutos impressos por qualquer sistema, excluem-se os impressos destina-
dos à simples informação. Todos os produtos deste segmento destinam-
-se à promoção comercial.

ORIENTAÇÕES SOBRE OS SEGMENTOS
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CRONOGRAMA
• Início das Inscrições: 21de maio de 2018
• Término das Inscrições com desconto: até 16 de agosto de 2018
• Período das Inscrições sem desconto: 17 de agosto de 2018 a 24 
de agosto de 2018
• Julgamento: 29 e 30 de agosto de 2018
• Premiação: 20 de setembro de 2018

INSCRIÇÃO 

Valores especiais para inscrições e envio dos produtos até 16 de 
agosto de 2018
Associados adimplentes da ABIGRAF-SP/SINDIGRAF-SP/ABTG - R$ 350,00
Associados adimplentes das entidades apoiadoras – R$ 350,00
Não associados das entidades acima: R$ 450,00

Inscrições de 17 de agosto 2018 até 24 de agosto de 2018
Associados adimplentes da ABIGRAF-SP/SINDIGRAF-SP/ABTG – R$ 450,00
Associados adimplentes das entidades apoiadoras – R$ 450,00
Não associados das entidades acima: R$ 550,00

Descontos especiais para múltiplas inscrições:
De 05 a 10 produtos: 5%
De 11 a 20 produtos: 7%
Acima de 21 produtos: 15%

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
• A cerimônia de premiação dos vencedores acontecerá no dia 20  

de setembro.
• Os vencedores de cada categoria receberão troféus.
• Serão disponibilizados às empresas participantes 01 convite por 

produto inscrito. Convites adicionais poderão ser adquiridos direta-
mente no site www.premiopaulista.com.br sem limites.

APOIO DE MÍDIA

APOIO INSTITUCIONAL

Associação Brasileira de Empresas com Rotativa Offset

REALIZAÇÃO COORDENAÇÃO TÉCNICA OFERECIMENTO

PATROCÍNIO OURO

PATROCÍNIO PRATA PATROCÍNIO BRONZE



www.premiopaulista.com.br
Rua do Paraíso, 529 - Paraíso

São Paulo - SP - CEP 04103-000
11 3232-45000

REALIZAÇÃO


