PRÊMIO QUALIDADE FLEXO PROF. SÉRGIO VAY 2015 – 23ª EDIÇÃO
REVELADOS OS VENCEDORES NA NOITE DE 13 DE NOVEMBRO

Na noite de 13 de novembro de 2015, no Salão Nobre do Círculo Militar de São Paulo, na capital
paulista, os 500 convidados presentes na cerimônia de entrega dos troféus do Prêmio Qualidade Flexo Prof.
Sérgio Vay 23ª Edição conheceram os melhores trabalhos do ano impressos em flexografia, além das empresas
Top Ten Convertedores, Top Ten Fornecedores, os trabalhos vencedores em Iniciativas de Sustentabilidade e
Desempenho Escola, e ainda os Fornecedores Premium.
Promovido e realizado pela Abflexo/FTA-Brasil – Associação Brasileira Técnica de Flexografia, com
apoio de sua Comissão Técnica, o Prêmio Qualidade Flexo Prof. Sérgio Vay 2015 recebeu este ano 347
trabalhos inscritos, dos segmentos de banda estreita, banda larga e papelão ondulado, e escolas técnicas. Os
ganhadores foram classificados em até três colocações dentro de cada uma das 32 categorias/classes. Os
trabalhos com a maior distinção, aqueles que receberam a maior média de notas dentro de cada um dos três
segmentos foram estes: Quadrante Rótulos ficou com o Top em Flexo Banda Estreita; a RA Embalagens ficou
com o Top em Flexo Banda Larga; e a Embrart ficou com o Top em Flexo Papelão Ondulado.
“Contrastando com as notícias atuais da mídia em geral, que só falam de crise, o Prêmio Qualidade
Flexo Prof. Sérgio Vay mostrou toda a força do setor flexográfico, lotando o Salão Nobre do Círculo Militar e
ainda atingindo um número incrível de amostras inscritas, que superaram em qualidade todas as edições
anteriores. Mais uma vez o evento superou nossas expectativas”, disse a Vice-presidente da Abflexo, Ana
Carina Marcussi. Com o tema Luau Abflexo, a cerimônia de premiação foi comandada por Maurício Macri, que
é locutor, jornalista e radialista, apresentador e mestre de cerimônias em eventos corporativos e sociais.
Foi apresentado oficialmente o novo troféu da Abflexo, feito através de um projeto exclusivo, com um
design moderno e arrojado, mas que ao mesmo tempo mantém o glamour e a tradição de um prêmio com
quase 25 anos de história, mas principalmente se destaca pela estética e já se tornou o novo objeto de desejo
dos convertedores brasileiros.
Julgamento, avaliações e apurações
O julgamento dos trabalhos inscritos foi realizado em 2 etapas, como ocorre todos os anos, sendo a
primeira realizada de 26 a 29 de agosto (manhã, tarde e noite), nas instalações da Escola SENAI Theobaldo De
Nigris, numa parceria que vem desde 2011 entre a Abflexo a Escola. Nesses 4 dias, a totalidade das amostras
foram avaliadas pelos alunos do Curso Técnico de Rotogravura/Flexografia (3º e 4º semestres) e docentes do
mesmo. A segunda etapa do julgamento (e última) foi realizada de 16 a 18 de setembro (manhã e noite) por
outro júri, este formado pelos docentes da primeira etapa e por profissionais técnicos do mercado. Destacando
que os trabalhos “Desempenho Especial Escola” não foram avaliados na primeira etapa, avaliação destes
ocorreu somente na segunda etapa.
Em cada classe e categoria, durante as duas etapas de julgamento, os trabalhos foram avaliados pelos
jurados nestes 5 quesitos: Registro de Impressão, Entupimento de Retícula, Cobertura de Tinta, Contraste de
Impressão e Isenção de Defeitos de Impressão (Ex: Fantasmas, Squash, Falhas, Manchas, Perda e/ou
Deformação do Ponto, Marcas de Engrenagem e de Fitas Dupla-Face). Cada jurado atribuiu notas inteiras de 5
a 10 para cada um dos 5 quesitos do trabalho avaliado, enquanto na segunda etapa, foram atribuídas notas de
5 a 10 com uma casa decimal depois da vírgula. Após as avaliações, todas as notas são apuradas imediatamente
ao término de cada julgamento. O processo de apuração por notas e médias ocorre nas duas etapas do
julgamento, desta forma: basicamente, ocorre assim: são calculadas as notas dadas a cada um dos 5 quesitos
em cada trabalho, depois, do total somado é tirada a média final de cada um. Depois disso, somam-se todas
as médias finais de todos os trabalhos, por classe/categoria, e então se apura a média geral de cada
classe/categoria.
PREMIAÇÕES ESPECIAIS – CRITÉRIOS E APURAÇÕES
Top em Flexo – BL, BE e PO

Premiação máxima, dentre todos os 3 trabalhos primeiros colocados, de todas as classes/categorias, por
segmento, saiu o trabalho que alcançou a maior média final, elegendo-se os 3 trabalhos Top em Flexo: Banda
Larga, Banda Estreita e Papelão Ondulado.
Vencedores 2015: Quadrante Rótulos – Top em Flexo Banda Estreita; RA Embalagens – Top em Flexo Banda
Larga; Embrart – Top em Flexo Papelão Ondulado
Top Ten Convertedores
Os Top Ten Convertedores do Ano foram eleitos porque inscreveram no mínimo 10 trabalhos e estes
alcançaram as maiores médias calculadas sobre as médias dos seus trabalhos finalistas. Outro quesito: serem
associadas da Abflexo.
Vencedores 2015: Antilhas, Bazei, Embrart, KraftPack, Embalagens Mara, Novafix, Quadrante Rótulos, Riva
Embalagens, Teruel Papéis Amália, TotalFlex.
Top Ten Fornecedores
Os Top Ten Fornecedores do Ano são aqueles indicados nos trabalhos Finalistas (nas Informações Adicionais
Obrigatórias das Fichas Técnicas), os quais obtiveram as maiores médias calculadas sobre as finais; também
associados da Abflexo.
Vencedores 2015: 3M, Alpha, Blumenau, COIM, DuPont, Kodak, Laserflex, Praxair, Steel Knife, Sun Chemical.
Iniciativa de Sustentabilidade
Trabalhos que foram desenvolvidos/produzidos com um ou mais dos 7 quesitos de avaliação: 1) Com base na
ACV do produto acondicionado; 2) Com algum componente reciclado; 3) Com algum componente reciclável
no pós-consumo; 4) Com alguma matéria-prima de fonte renovável; 5) Em equipamento/insumo e/ou
processo industrial que gerou menor impacto ambiental; 6) Possui alguma norma técnica e/ou certificação
ambiental; 7) Está inscrito em algum programa de logística reversa no pós-consumo. Receberam notas de 5 a
10 em cada um dos 7 quesitos.
Vencedores 2015: Sintrapel, Penha e Embalagens Mara
Fornecedor Premium
Destinado às empresas fornecedoras que contribuíram de alguma forma com a confecção dos trabalhos
Finalistas, independentes de serem associados da Abflexo, ajudando de forma expressiva o desenvolvimento
da flexografia no Brasil. Considerou também a participação efetiva em todas as ações promovidas pela Abflexo
no ano. A avaliação foi feita com base nas informações fornecidas na Ficha Técnica dos trabalhos Finalistas
(nas Informações Adicionais Obrigatórias).
Vencedores 2015: 76 empresas de todos os segmentos (Relação estará divulgada no site Abflexo no final do
mês, mas querendo consultar antes, basta nos solicitar por e-mail: contato-flexo@abflexo.org.br
Mais informações:
E-mail: abflexo@uol.com.br | contato-flexo@abflexo.org.br

