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DE EXCELÊNCIA

GRÁFICA

REGULAMENTO

SENAI RIO
e SIGRAF

apresentam:



AGENDA

Inscrições: até o dia 18 de setembro de 2017

Validade dos produtos: são válidas as inscrições das 

peças produzidas a partir de 31 de agosto de 2016 até 

a data limite de 18 de setembro de 2017.

Período do Julgamento: 20 de setembro a 05 de 

outubro de 2017.

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

Data: 27 de outubro de 2017

Horários: 

19h – Abertura da exposição de peças

19h 30min – Cerimônia de Entrega dos Troféus aos 

Vencedores. 

Local: Centro de Convenções da FIRJAN/ Federação 

das Indústrias do Estado do Rio Janeiro.

SEGMENTOS E CATEGORIAS DA   
14ª EDIÇÃO DO PRÊMIO

O Prêmio de Excelência Gráfica Werner Klatt 2017 

apresenta 10 Segmentos e 47 Categorias. No total são 

47 troféus.



O PRÊMIO DE EXCELÊNCIA GRÁFICA   
WERNER KLATT

O Prêmio criado ‘em memória’ do inesquecível gráfico 

carioca Werner Klatt foi idealizado pelo Presidente do 

SIGRAF/Sindicato das Indústrias Gráficas do Município 

do Rio de Janeiro, Carlos Augusto Di Giorgio Sobrinho, 

apoiado pela Fundação Gutenberg de Artes Gráficas, 

pela ABIGRAF/RJ, e pelo SENAI Maracanã há 14 anos. 

Este ano o Prêmio é oferecido pelo SIGRAF em parceria 

com o SENAI.

Com a missão de eleger as melhores empresas dos 

ramos da indústria gráfica do Estado do Rio de Janei-

ro, ancorado em valores éticos, o Prêmio Werner Klatt 

toma como bússola ‘pilares técnicos e tecnológicos’ 

que sustentam os segmentos da indústria gráfica re-

gional, refletindo a realidade local e destacando as suas 

características e especificidades.

O Prêmio estimula a cadeia produtiva dos segmentos que 

representa e ressalta a importância das parcerias com as 

áreas afins (agências-publicidade, birôs, escritórios de 

designers, fornecedores de insumos, matérias primas), 

incontestáveis agentes de recursos enriquecedores, co-

laboradores de destaque na força do mercado regional.  

O Prêmio ainda permite que profissionais da área e es-

tudantes engrandeçam sua própria visão do setor, vis-

lumbrando a diversidade de produtos e cadeias indus-

triais das quais o setor gráfico integra.
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Regulamento 7

REGRAS GERAIS PARA
CONCORRÊNCIA AO PRÊMIO

1. Todo e qualquer produto gráfico inscrito deve ter sido produzi-

do a partir da data de 31 de agosto de 2016, até 18 de setembro 

de 2017. Só podem concorrer produtos produzidos no âmbito 

do mercado do Estado do Rio de Janeiro;

2. As gráficas e editoras podem inscrever seus produtos em quan-

tas categorias desejarem. No ato da inscrição do(s) produto(s) 

são exigidas duas (02) amostras/ exemplares do(s) mesmos(s), 

acompanhadas das respectivas Fichas, devidamente preenchi-

das: 1) a ficha da empresa gráfica protagonista, com os dados 

cadastrais da mesma; 2) a(s) ficha(s) do(s) produto(s) com as 

informações pertinentes ao(s) mesmo(s);

3. Os produtos inscritos devem apresentar caráter de produção, 

venda e distribuição regulares (diárias, semanais, quinzenais, 

mensais, trimestrais, semestrais e anuais) – exceto para a Cate-

goria 4.4 (Embalagens Sazonais) e todas as categorias do Seg-

mento 10 ‘Produtos Próprios’ – até a data de término das ins-

crições, dia 18/09/2017.

4. Todo e qualquer ‘produto próprio’ de qualquer empresa deverá 

ser inscrito restritamente numa das Categorias do Segmento 10 

‘Produtos Próprios’;

5. Os produtos inscritos em qualquer modalidade do Prêmio es-

tarão sujeitos à exposição em eventos promovidos pelo Siste-

ma SIGRAF/ABIGRAF-RJ/Fundação Gutenberg de Artes Gráfi-

cas e pelo SENAI Maracanã, independente de consultas prévias 

às empresas gráficas protagonistas dos mesmos;
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6. É fator imprescindível para a concorrência, legal e 

de fato, de uma Categoria do Regulamento, a exis-

tência de pelo menos 02 (dois) produtos inscritos, 

por pelo menos, duas empresas distintas;

7. Se alguma Categoria não respeitar a regra supra-

citada (item 6), ou seja, apresentar apenas 01 (um) 

único produto inscrito, o mesmo será reclassifica-

do em outra Categoria apta ou desclassificado, e a 

Categoria em questão será cancelada por falta de 

concorrentes;

8. Não haverá devolução de exemplares de pro-

dutos inscritos, nem tampouco da(s) taxa(s) de 

inscrição(ões), mesmos nos caso de desclassifica-

ção (de um produto), ou de cancelamento de uma 

Categoria (item 6 e 7 – supracitado);

9. Quanto às questões de ‘propriedade intelectual’ e 

‘direitos autorais’ dos produtos inscritos, em qual-

quer uma das Categorias do Prêmio, caberá exclu-

sivamente às empresas protagonistas a total respon-

sabilidade da solicitação de autorização junto a seus 

clientes, criadores e fornecedores, para a permissão 

de exposição e de concorrência das mesmas;

10. Se constatado a falta de veracidade das informa-

ções fornecidas pelas gráficas concorrentes, com-

prometendo dessa forma o julgamento do referido 

produto inscrito, este será desclassificado pela Co-

missão Julgadora;

11. Sobre o pagamento da taxa correspondente a ins-

crição de um produto oriundo de qualquer empre-

sa, ver o item ‘Das Inscrições’ do Regulamento;

12. Os organizadores e a coordenação do Prêmio não 

se responsabilizam pela veracidade das informa-

ções fornecidas nas fichas de inscrições dos pro-

dutos, pelas empresas gráficas protagonistas, tanto 

quanto, às questões de autorização de créditos e 

autorias dos produtos expostos e concorrentes. 

Caberá à empresa gráfica protagonista e concor-

rente, a única responsabilidade das citadas infor-

mações.

13. Jurados não poderão julgar produtos nos quais te-

nham alguma participação direta na criação/ auto-

ria dos mesmos.
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SEGMENTOS E CATEGORIAS

SEGMENTO 1 - LIVROS

Categoria 1.1: Livros de texto

Categoria 1.2: Livros culturais e de arte 

Categoria 1.3: Livros institucionais 

Categoria 1.4: Livros infantis/ juvenis

Categoria 1.5: Livros ilustrados e Livros técnicos 

Categoria 1.6: Livros didáticos

Categoria 1.7: Guias, manuais e anuários 

Categoria 1.8: Photobook Digital

SEGMENTO 2 - REVISTAS

Categoria 2.1: Revistas em Geral - periódicas de caráter variado 

SEM recursos gráficos especiais

Categoria 2.2: Revistas em Geral - periódicas de caráter variado 

COM recursos gráficos especiais

Categoria 2.3: Revistas infantis/ juvenis ou de desenhos 

Categoria 2.4: Revistas institucionais

SEGMENTO 3 - JORNAIS

Categoria 3.1: Jornais diários (impressos em coldset) 

Categoria 3.2: Jornais de circulação ‘não diária’

SEGMENTO 4 - ACONDICIONAMENTO

Categoria 4.1: Embalagens semirrígidas - SEM - efeitos gráficos 

Categoria 4.2: Embalagens semirrígidas - COM - efeitos gráficos

Categoria 4.3: Embalagens semirrígidas - COM - efeitos gráficos 

especiais 

Categoria 4.4: Embalagens Sazonais

Categoria 4.5: Sacolas

SEGMENTO 5 - PROMOCIONAL

Categoria 5.1: Posters, banners e cartazes

Categoria 5.2: Catálogos promocionais e de Arte - SEM - efeitos 

gráficos especiais 

Categoria 5.3: Catálogos promocionais e de Arte - COM - efeitos 

gráficos especiais 

Categoria 5.4: Relatórios de empresas

Categoria 5.5: Folhetos e folders publicitários 

Categoria 5.6: Kits promocionais

Categoria 5.7: Display, móbiles e materiais de ‘ponto de venda’ - 

de mesa 

Categoria 5.8: Display e materiais de ‘ponto de venda’ - de chão

Categoria 5.9: Calendário de Mesa 

Categoria 5.10: Calendário de Parede

SEGMENTO 6 – COMERCIAL

Categoria 6.1: Cartões de mensagem 

Categoria 6.2: Convites

Categoria 6.3: Cartões de visita

Categoria 6.4: Papelarias, Certificados e Diplomas 

Categoria 6.5: Impressos de segurança

Categoria 6.6: Cadernos escolares espiralados ou costurados ou 

colados ou argolados (fichários) ou grampeados, com capa dura 

ou capa flexível, conforme Norma 15733. 

Categoria 6.7: Cadernos em geral

Categoria 6.8: Agendas

Categoria 6.9: Cardápios

SEGMENTO 7 – IMPRESSÃO SERIGRÁFICA

Categoria 7.1: Impressão em serigrafia
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SEGMENTO 8 – IMPRESSÃO HÍBRIDA

Categoria 8.1: Impressão híbrida

SEGMENTO 9 – IMPRESSÃO DIGITAL

Categoria 9.1: Impressão digital em grandes formatos

Categoria 9.2: Impressão digital em pequenos e médios formatos

SEGMENTO 10 – PRODUTOS PRÓPRIOS

Categoria 10.1 – Kits Promocionais 

Categoria 10.2 – Calendários

Categoria 10.3 – Impressos Promocionais, Catálogos e Folhetos

Categoria 10.4 – Sacolas Próprias

Categoria 10.5 – Cartões de Visitas e papelarias

DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS

SEGMENTO 1 - LIVROS

Podem ser inscritos produtos produzidos em qualquer processo de 

impressão. Enciclopédias e Coleções deverão ser inscritas nas ca-

tegorias individuais mais adequadas.

Categoria 1.1: LIVROS DE TEXTO

Publicações de texto, onde serão aceitas ilustrações que não ultra-

passem 5% sobre o total das páginas. As capas desses livros podem 

ser ilustradas ou não.

Categoria 1.2: LIVROS CULTURAIS E DE ARTE

Publicações que mostram manifestações culturais, obras de pintu-

ra, escultura, festas populares ou religiosas e outras manifestações 

artísticas.

Categoria 1.3: LIVROS INSTITUCIONAIS

Publicações que apresentam empresas de qualquer natureza, ou 

instituições de um modo geral, do ponto de vista da sua história, 

das suas atividades e realizações, da sua participação na economia 

ou em um determinado setor, realizações com a comunidade, etc. 

Obs.: ‘Produtos Próprios’ não poderão ser inscritos nessa Categoria.

Categoria 1.4: LIVROS INFANTIS/ JUVENIS

Publicações dirigidas ao público infantil e juvenil. Podem ser de his-

tórias e contos, livros para montar, colar, recortar, colorir e outros.



14ª Prêmio de Excelência Gráfica Werner Klatt 2017 Regulamento14 15

Categoria 1.5: LIVROS ILUSTRADOS E LIVROS TÉCNICOS

Publicações com textos e imagens (fotos ou ilustrações), tais como 

romances, novelas, contos, reportagens e assuntos técnicos como: 

os de mecânica, construção, informática, medicina, culinária e 

qualquer obra que aborde os ramos do conhecimento, onde de-

verão apresentar ilustrações acima de 5% sobre o total de páginas.

Obs.: ‘Produtos Próprios’ não poderão ser inscritos nessa Categoria.

Categoria 1.6: LIVROS DIDÁTICOS

Publicações utilizadas na - Educação Infantil - da pré-escola, ensi-

no fundamental e ensino médio.

Obs.: os produtos inscritos nessa categoria deverão ter produção, 

venda e/ou distribuição regulares e não poderão ser livros infantis.

Categoria 1.7: GUIAS, MANUAIS E ANUÁRIOS

Impressos que trazem informações práticas sobre localização de 

cidades, ruas, atrações turísticas ou instruções de procedimentos, 

de serviços e/ou manuseio de produtos.

Obs.: ‘Produtos Próprios’ não poderão ser inscritos nessa Categoria.

Categoria 1.8: PHOTOBOOK DIGITAL

Livros impressos por tecnologia digital, com diferentes tipos de 

acabamento. São constituídos predominantemente por imagens de 

eventos como casamentos, viagens, aniversários, formaturas etc. 

Não são publicações comerciais (ISBN e ISSN proibidos). As tiragens 

são muito baixas e em alguns casos até unitárias. 

Obs.: é obrigatório o envio anexo do descritivo técnico que deverá 

conter, no mínimo, as informações especificadas e disponibilizadas 

no formulário de inscrição.

SEGMENTO 2 – REVISTAS

Podem ser aqui inscritos produtos produzidos em qualquer proces-

so de impressão.

Categoria 2.1: REVISTAS EM GERAL - PERIÓDICAS DE CARÁTER 

VARIADO SEM RECURSOS GRÁFICOS ESPECIAIS

Publicações periódicas que contenham seções permanentes e mó-

veis, de assuntos atuais, informações e reportagens diversas. Podem 

ser especializadas ou não. As revistas inscritas nessa categoria não 

podem conter recursos gráficos diferenciados em relação às edi-

ções comuns do mesmo título. Deverá constar o ‘expediente’ na 

publicação. 

Obs.1: nessa categoria, não são considerados recursos gráficos es-

peciais: laminação, verniz total inclusive UV e plastificação.

Obs.2: Verniz High Gloss com reserva é considerado efeito especial.

Categoria 2.2: REVISTAS EM GERAL PERIÓDICAS DE CARÁTER 

VARIADO COM RECURSOS  GRÁFICOS ESPECIAIS

Publicações periódicas que contenham seções fixas e móveis, de as-

suntos atuais, informações e reportagens diversas. Podem ser espe-

cializadas ou não. As revistas inscritas nessa categoria devem conter 

algum recurso gráfico diferenciado em relação às edições comuns 

daquele titulo. Deverá constar o ‘expediente’ na publicação.

Obs.1: nessa categoria, não são considerados como recursos espe-

ciais: verniz total inclusive UV e plastificação.

Obs.2: Verniz High Gloss com reserva é considerado como um efei-

to especial.

Categoria 2.3: REVISTAS INFANTIS / JUVENIS OU DE DESENHOS

Publicações periódicas dirigidas ao público infantil e juvenil, tais como 

quadrinhos, gibis, pinturas e desenhos, de caráter educativo, ou não, 

de apoio às escolas, para exercícios, trabalhos escolares e outros.
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Categoria 2.4: REVISTAS  INSTITUCIONAIS

Publicações periódicas que circulam dentro de um setor, empresa 

ou indústria e que apresentam clientes, fornecedores e reportagens 

de interesse específico. 

Obs.: nessa Categoria podem ser inscritas Revistas Institucionais da 

própria Gráfica (protagonista).

SEGMENTO 3 – JORNAIS

Categoria 3.1: JORNAIS ‘DIÁRIOS’ (IMPRESSOS EM COLDSET)

Periódicos informativos de impressão diária.

Categoria 3.2: JORNAIS DE CIRCULAÇÃO ‘NÃO DIÁRIA’

Periódicos informativos que não circulam diariamente; impressos 

em qualquer sistema.

SEGMENTO 4 – ACONDICIONAMENTOS 

Podem ser inscritos produtos produzidos em qualquer processo de 

impressão.

Categoria 4.1: EMBALAGENS SEMIRRÍGIDAS - 

SEM – EFEITOS GRÁFICOS

Produtos gráficos com finalidade de acondicionamento, impressos 

em suportes celulósicos. Os seguintes recursos podem ser utiliza-

dos: corte e vinco e fechamento simples com a utilização de um 

único verniz total, tais como, embalagens farmacêuticas, embala-

gens frigorificáveis, entre outras.

Categoria 4.2: EMBALAGENS SEMIRRÍGIDAS - 

COM – EFEITOS GRÁFICOS

Produtos gráficos com finalidade de acondicionamento, impressos 

em suportes celulósicos. Os seguintes recursos podem ser utiliza-

dos: corte e vinco e fechamento simples, utilização de um único 

verniz total ou com reserva, inclusive UV, laminação, plastificação, 

impressão sobre papel metálico, utilização de tintas metálicas e re-

levo seco, tais como, embalagens frigorificáveis, de alimentos, de 

cosméticos, de produtos de limpeza, e outras.

Categoria 4.3: EMBALAGENS SEMIRRÍGIDAS - COM - EFEITOS 

GRÁFICOS ESPECIAIS

Produtos gráficos com finalidade de acondicionamento, impressos 

em suportes celulósicos. Os seguintes recursos podem ser utiliza-

dos: holografia, hot stamping, alto relevo, corte e vinco convencio-

nal ou especial, e/ou outros recursos diferenciados de acabamento, 

fosforescentes, dicromáticos, com efeitos metálicos ou peroliza-

dos, e outros enobrecimentos, combinados, ou não, aplicados aos 

produtos gráficos, tais como, embalagens frigorificáveis, de alimen-

tos, de cosméticos, de produtos de limpeza, e outras.

Categoria 4.4: EMBALAGENS SAZONAIS

Produtos gráficos com finalidade de acondicionamento, com venda 

irregular ou sazonal; acondicionamento de produtos que não são 

destinados à venda; acondicionamento de produtos destinados a 

eventos, promoções específicas etc. As embalagens dessa Catego-

ria podem ser impressas em quaisquer suportes de impressão.

Categoria 4.5: SACOLAS

Sacolas confeccionadas em papel, cartão duplex, triplex, ou plás-

tico, providas de alças, utilizadas para acondicionar ou transportar 

produtos adquiridos em lojas, supermercados e outros variados. Os 

produtos (as sacolas) inscritos nessa Categoria devem ter produção 

e vendas regulares.
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SEGMENTO 5 – PROMOCIONAL

Podem ser inscritos produtos produzidos em qualquer processo de 

impressão.

Categoria 5.1: POSTERS, BANNERS E CARTAZES

Impressos para serem fixados, geralmente com função publicitária 

ou informativa, podendo incluir efeitos especiais como aplicação 

de cores metálicas, relevo, hot- stamping, efeitos tridimensionais 

como holografia e outros.

Categoria 5.2: CATÁLOGOS PROMOCIONAIS E DE ARTE – 

SEM – EFEITOS GRÁFICOS ESPECIAIS

Trabalhos com lombadas quadradas ou brochuras que apresentam 

informações de obras de arte, exposições, vernissage, comerciais, 

de produtos, serviços e outros, que não contenham recursos gráfi-

cos especiais.

Obs.: verniz total, inclusive UV, laminação e plastificação, não são 

considerados efeitos gráficos especiais.

Categoria 5.3: CATÁLOGOS PROMOCIONAIS E DE ARTE –

COM – EFEITOS GRÁFICOS ESPECIAIS

Trabalhos com lombadas quadradas ou brochuras que apresentam 

informações de obras de arte, exposições, vernissage, comerciais, 

de produtos, serviços e outros, que contenham recursos gráficos  

especiais.

Obs.: verniz total, inclusive UV, laminação e plastificação, não são 

considerados efeitos gráficos especiais.

Categoria 5.4: RELATÓRIOS DE EMPRESAS

Publicações que apresentam balanços financeiros, resultados de ati-

vidades desenvolvidas ao longo de um período definido, trabalhos de 

pesquisa ou culturais e outros, de uma empresa ou instituição.

Obs.: serão avaliados somente os componentes resultantes de pro-

cessos gráficos.

Categoria 5.5: FOLHETOS E FOLDERS PUBLICITÁRIOS

Impressos sem periodicidade, de qualquer tamanho, apresentando, 

ou não, dobras, com a finalidade promocional.

Obs.: trabalhos com lombadas ou brochuras serão considerados 

Catálogos.

Categoria 5.6: KITS PROMOCIONAIS

Conjuntos de impressos e/ou produtos com a mesma programação 

visual, formando uma única peça, com finalidade promocional mas 

não destinados à venda. As amostras dos Kits devem ser enviadas 

completas, com todas as peças que compõem o Kits/conjunto. Não 

podem ser inscritos nessa Categoria os ‘kits próprios’ (da gráfica 

protagonista).

Categoria 5.7: DISPLAYS, MÓBILES E MATERIAIS DE ‘PONTO-DE-

VENDA’ - DE MESA

São produtos de propaganda ou promoção de vendas, impressos 

sobre qualquer tipo de suporte, exibidos em pontos-de-venda, so-

bre mesas, balcões, ou pendurados. Não podem ser inscritos nessa 

Categoria os ‘produtos próprios’ (da gráfica protagonista).

Categoria 5.8: DISPLAYS E MATERIAIS DE ‘PONTO-DE-VENDA’ – 

DE CHÃO

São produtos de propaganda ou promoção de vendas, impressas 

sobre qualquer tipo de suporte, exibidas nos pontos-de-venda. Não 

podem ser inscritos nessa Categoria os ‘produtos próprios’ (da grá-

fica protagonista).

Obs.: enviar somente duas peças; uma para ser montada na ‘sala 

dos Jurados’ e outra para a Exposição realizada no dia da Cerimônia 

dos Troféus.

Categoria 5.9: CALENDÁRIOS DE MESA

Impressos que indicam dias, semanas, meses, e que apresentam 
dispositivo ou suporte para permanecer sobre a mesa. Não podem 
ser inscritos nessa Categoria os ‘produtos próprios’ (da gráfica pro-

tagonista).
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Categoria 5.10: CALENDÁRIOS DE PAREDE

Impressos que indicam dias, semanas, meses, e que apresentam 

dispositivo para serem pendurados ou fixados na parede. Não po-

dem ser inscritos nessa Categoria os ‘produtos próprios’ (da gráfica 

protagonista).

SEGMENTO 6 – COMERCIAL

Podem ser inscritos produtos produzidos em qualquer processo de 

impressão.

Categoria 6.1: CARTÕES DE MENSAGEM

Impressos que contêm mensagens, ilustrações, motivos decorati-

vos ou condecorações. Não podem ser inscritos nessa Categoria os 

‘produtos próprios’ (da gráfica protagonista).

Categoria 6.2: CONVITES

Impressos que contêm mensagens, ilustrações ou motivos deco-

rativos que formalizam um convite. Não podem ser inscritos nessa 

Categoria os ‘produtos próprios’ (da gráfica protagonista).

Categoria 6.3: CARTÕES DE VISITA

Impressos que contêm informações pessoais ou de negócios, tais 

como: nome, endereço, telefone e cargo. Não podem ser inscritos 

nessa Categoria os ‘produtos próprios’ (da gráfica protagonista).

Categoria 6.4: PAPELARIAS, CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Papéis de carta, envelopes, blocos, pastas e outros impressos de pes-

soas físicas ou jurídicas. Podem ser inscritos separadamente ou em 

conjunto. No caso de inscrição de um ‘conjunto de papelarias’, não 

podem fazer parte da mesma – catálogos, folhetos e folders – pois 

nesse caso a inscrição será transferida para a Categoria Kits Promo-

cionais (5.6) desse Regulamento. Também não podem ser inscritos 

nessa Categoria, os ‘produtos próprios’ (da gráfica protagonista).

Categoria 6.5: IMPRESSOS DE SEGURANÇA

Produtos gráficos impressos com a finalidade de dificultar a falsi-

ficação ou cópia não autorizada. Enquadram-se nessa Categoria: 

talões de cheques, ações, selos, notas promissórias, diplomas, cer-

tificados, vales, ingressos de espetáculos, entre outros. Uma vez 

que os critérios de avaliação são baseados na avaliação do produto 

à luz do descritivo técnico completo, este deve obrigatoriamente 

acompanhar o produto.

Obs.: na avaliação do produto, nesse quesito, será considerado o 

Descritivo Técnico que obrigatoriamente deve acompanhar a Ficha 

de inscrição do produto. A falta do mesmo invalidará a inscrição.

Categoria 6.6: CADERNOS ESCOLARES ESPIRALADOS OU 

COSTURADOS OU COLADOS OU ARGOLADOS (FICHÁRIOS) 

OU GRAMPEADOS, COM CAPA DURA OU CAPA FLEXÍVEL, 

CONFORME NORMA 15733

•	 Caderno Espiralado: produto constituído de folhas de papel 

colocadas umas sobre as outras, espiraladas, com capa e con-

tracapa.

•	 Caderno Costurado: produto constituído de folhas de papel 

colocadas umas sobre as outras, dobradas ao meio, costuradas 

ao centro, com capa e contracapa.

•	 Caderno Colado: produto constituído de folhas de papel co-

locadas umas sobre as outras, coladas no lombo e com capa e 

contracapa.

•	 Caderno Argolado (Fichários): produto constituído de folhas 

de papel colocadas umas sobre as outras, fixadas por argolas, 

com capa e contracapa.

•	 Caderno Grampeado: produto constituído de folhas de papel 

colocadas umas sobre as outras e dobradas ao meio, unidas na 

dobra por grampos, com capa e contracapa, podendo ser de 

dois tipos: vertical ou horizontal.
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Categoria 6.7: CADERNOS EM GERAL

Cadernos com páginas pautadas, ou não.

Obs.: ‘produtos próprios’ não poderão ser inscritos nessa Categoria.

Categoria 6.8: AGENDAS

Livro ou caderno impresso no qual se anotam compromissos do 

dia-a-dia, devendo apresentar um Calendário anual. Nessa Catego-

ria não devem ser inscritos ‘produtos próprios’.

Categoria 6.9: CARDÁPIOS

Impressos que contém relação de ‘pratos-comidas, e/ou, bebidas’, 

servidos em restaurante, bar, lanchonete, boteco, entre outros es-

tabelecimentos do gênero.

SEGMENTO 7 – IMPRESSÃO SERIGRÁFICA

Categoria 7.1: IMPRESSÃO SERIGRÁFICA

Enquadram-se nessa Categoria os impressos feitos exclusivamen-

te em processos serigráficos, em suportes celulósicos, metálicos e 

plásticos, independente de formato.

SEGMENTO 8 – IMPRESSÃO HÍBRIDA

A avaliação estará focada no resultado final e nos efeitos obtidos 

com a impressão híbrida. Podem ser inscritos produtos promocio-

nais, comerciais, editoriais e de acondicionamento.

Categoria 8.1 – IMPRESSÃO HÍBRIDA

Enquadram-se nessa Categoria produtos gráficos produzidos em 2 

(dois) ou mais sistemas de impressão, sendo obrigatório que parte 

tenha sido impresso em sistema de impressão com matriz (offset, 

flexografia, serigrafia, waterless e outros) e parte em sistema digital.

SEGMENTO 9 – IMPRESSÃO DIGITAL

Podem ser inscritos produtos gráficos promocionais, comerciais, 

editoriais e de acondicionamento, produzidos em sistemas 100% 

digitais, que não possuam matriz de impressão. A avaliação estará 

focada na qualidade técnica da impressão digital, não sendo requi-

sito o uso de dados variáveis.

Obs.: “produtos próprios” não poderão ser inscritos neste Segmento.

Categoria 9.1 – IMPRESSÃO DIGITAL EM GRANDES FORMATOS

Nessa Categoria enquadram-se produtos gráficos, impressos em 

sistemas digitais de grandes formatos, cujo lado menor tenha pelo 

menos 1,20 m. Para aqueles trabalhos que excederem 1,20m por 

1,20m deve ser enviada uma amostra de 60 x 60cm de parte repre-

sentativa do trabalho e uma foto impressa em formato A3, de alta 

resolução, do trabalho montado.

Categoria 9.2 – IMPRESSÃO DIGITAL EM PEQUENOS E MÉDIOS 

FORMATOS

Nessa Categoria enquadram-se produtos gráficos impressos em 

sistemas digitais de grandes formatos, cujo lado maior tenha no 

máximo 1,20m.

SEGMENTO 10 – PRODUTOS PRÓPRIOS

No segmento devem ser inscritos produtos gráficos destinados à 

própria gráfica (protagonista), produzidos em qualquer processo de 

impressão, com finalidades de uso interno e/ou externo-promocio-

nal, tal como brindes para clientes.
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Categoria 10.1: KITS PROMOCIONAIS

Conjuntos de impressos e produtos com a mesma programação/

identidade visual, formando uma única peça, com finalidade pro-

mocional da própria gráfica protagonista. As amostras dos kits de-

vem ser enviadas completas, com todas as peças que compõem. 

Os produtos inscritos nessa Categoria não podem ser desmembra-

dos e inscritos separadamente.

Categoria 10.2: CALENDÁRIOS

Impressos que indicam dias, semanas, meses. Podem ser de mesa 

e/ou parede.

Categoria 10.3: IMPRESSOS PROMOCIONAIS, CATÁLOGOS E 

FOLHETOS

Trabalhos que forneçam informações de produtos ou serviços, lan-

çamentos, promoções da empresa gráfica etc podendo apresentar 

lombadas, dobras ou brochuras.

Categoria 10.4: SACOLAS “PRÓPRIAS”

Saco provido de alças, confeccionado em papel, cartão duplex, tri-

plex ou plástico, utilizado para acondicionar ou transportar merca-

dorias/produtos.

Categoria 10.5: CARTÕES DE VISITAS E PAPELARIAS

Cartões de visita, papéis de cartas, blocos, pastas e outros impres-

sos. Podem ser inscritos separadamente ou em conjunto.

A COMISSÃO JuLGADORA E AS 
ETAPAS DO  JuLGAMENTO

A Comissão Julgadora do Prêmio Werner Klatt está constituída de 

Membros ‘chancelados’ por Institutos Técnicos, Associações e Uni-

versidades Nacionais. São Consultores Gráficos e Designers reno-

mados, de reconhecida competência (notório saber) no mercado. 

São profissionais sem quaisquer vínculos empregatícios com as 

empresas autoras protagonistas dos produtos em julgamento e sem 

participação direta ou indireta na autoria dos produtos julgados. A 

Comissão é soberana, com decisão irrecorrível.

1ª – ETAPA INICIAL: AVALIAÇÃO DOS JURADOS NOTAÇÃO/ 

PONTUAÇÃO

•	 Cada produto é avaliado distintamente pelos Jurados (técni-

cos e designers), que recebem individualmente a sua respectiva 

planilha com a relação codificada dos produtos inscritos, por 

Categorias;

•	 Cada Jurado atribui a sua nota ao produto avaliado (de hum a 

dez), sob ‘régua e compasso’ dos requisitos e critérios descritos 

nesse Regulamento;

•	 Ao final, cada Jurado confere e rubrica suas respectivas ‘planilhas’ 

entregando-as ao auditor presente, que às mantém sob-sigilo.
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2ª – ETAPA INTERMEDIÁRIA: TABULAÇÃO DOS DADOS

A Auditoria operacionaliza a tabulação das notas de cada um dos 

produtos inscritos (sob sigilo absoluto) apresentadas nas planilhas 

dos Jurados.

3ª – ETAPA FINAL: APURAÇÃO E CONTABILIDADE DOS 

RESULTADOS

•	 A Auditoria processa a apuração, destacando ao final os três 

(03) produtos mais pontuados em cada uma das Categorias, 

destacando o Vencedor, ou seja, aquele que obteve a maior 

‘pontuação’ entre os 3 (três) Finalistas;

•	 Os resultados são registrados em cédulas individuais, lacradas, 

permanecendo sob-sigilo, com a Auditoria, até o anúncio e en-

trega dos Troféus aos Vencedores no dia da Cerimônia.

Obs.: A Auditoria opera, contabiliza, confere e finaliza todos os pro-

cessos do Prêmio

DA AVALIÇÃO DOS PRODuTOS INSCRITOS

A avaliação de um produto inscrito no Prêmio Werner Klatt é pauta-

da por requisitos “Técnicos e de Criatividade” aqui regulamentados. 

São atribuídas aos produtos (pelos jurados, individualmente), uma 

pontuação-notificação correspondente ao ‘grau’ das suas confor-

midades, às especificidades propriedades e parâmetros requeridos 

(quesitos básicos) pelo Regulamento, e cujos valores/ (PESOS) são 

determinantes da nota-média final do produto avaliado.

PONTUAÇÃO-NOTIFICAÇÃO

•	 1 a 4 = INSASTISFATÓRIO: apresenta deficiência nos 

quesitos básicos avaliados

•	 4,1 a 6 = REGULAR: apresenta alguma deficiência nos 

quesitos básicos avaliados

•	 6,1 a 8 = BOM: não apresenta deficiências nos quesitos 

básicos avaliados

•	 8,1 a 10 = ÓTIMO: não apresenta deficiência nos quesitos 

básicos e possui pontos de destaque nos itens avaliados.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - REQuISITOS/
CONCEITOS BÁSICOS

AVALIAÇÃO TÉCNICA (PESO 2)

1.     Pré-Impressão:

•	 Resolução (ausência de defeitos como pixelização)

•	 Nitidez adequada (sharpen)

•	 Qualidade de retícula adequada (lineaturas, tipos, formato 

de ponto)

•	 Separação e tratamento de cores (curvas tonais adequadas 

para o produto, visível no balanço de grises)

•	 Controle de gradações, contrastes (luzes, sombras e 

meios tons)

•	 Retoques, fusões (ausência de defeitos, máscaras mal 

feitas)

•	 Ausência de defeitos de trapping (filetes e vazados 

inesperados)

•	 Ausência de defeitos por falta de sangria (filetes, emendas 

inadequadas no centro de páginas duplas)

•	 Grau de Dificuldade

2.     Impressão:

•	 Saturação de cores para o processo utilizado

•	 Uniformidade de tintagem

•	 Precisão de registros

•	 Ausência de defeitos como velaturas, riscos, sujidades, “ca-

roços” etc.

•	 Ausência de ganho de ponto excessivo, de distorções em 

linhas finas, de distorções em fontes etc

•	 Reprodução de pontos de retícula (especialmente luzes – 

branco “furado” e sombras ‘chapadas’)

•	 Grau de Dificuldade

3.     Acabamento:

•	 Complexidade das operações envolvidas

•	 Utilização de operações manuais (por ausência de solu-

ções automatizadas)

•	 Eficiência (por ex.: se um livro abre o suficiente)

•	 Ausência de defeitos

•	 Grau de dificuldade

AVALIAÇÃO DE CRIAÇÃO (PESO 1)

1.     Funcionalidade

•	 Escolha (especificação) de materiais

•	 Funcionalidade e adequação do projeto à sua finalidade

•	 Aproveitamento de recursos gráficos disponíveis

2.    Design Gráfico – Criatividade

•	 Apelo estético, atratividade, qualidade visual.

SITUAÇÃO EXTRA-REGRA

•	 Empates de Notas de Produtos

O ‘fator de desempate’ será a maior nota-média do item-Técnico. 

No caso de persistir o empate haverá um novo julgamento dos pro-

dutos envolvidos na situação, pelo Consultor Técnico do Prêmio.
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DAS INSCRIÇÕES

Data de Encerramento das Inscrições: dia 18/09/2017. Período de 

validade dos produtos: produzidos a partir do dia 31 de agosto de 

2016 até 18 de setembro de 2017.

Regulamento e Fichas de Inscrição

Regulamento e Fichas de Inscrição (empresa e produto) disponíveis 

no site (www.sigraf.org.br) ou solicitadas pelo e-mail (adm@sigraf.

org.br)

Condições e Prazos

•	 A empresa gráfica protagonista deve entregar no ato da 

Inscrição dois (02) exemplares do(s) produto(s), juntamen-

te com as respectivas Fichas (empresa + produtos) devida-

mente preenchidas, com precisão, correção e clareza das 

informações;

•	 É considerado inscrito e concorrente legal ao Prêmio Wer-

ner 2017, o produto cuja empresa protagonista apresen-

te os seus exemplares acompanhados de suas respectivas 

Fichas, formalizando o(s) pagamento(s) da(s) taxa(s) de 

inscrição(ões) dentro do prazo para tal. Data encerramen-

to/prazo: 18/09/2017;

•	 Para que a inscrição de um produto seja válida é necessá-

rio que suas características estejam em conformidade às 

especificidades da Categoria de sua inscrição, aqui regu-

lamentadas;

•	 A inscrição deve ser feita distintamente por produto e a 

empresa gráfica protagonista deve informar todas as espe-

cificações solicitadas nos campos das Fichas (empresa + 

produtos) de acordo com as regras do Regulamento.

Investimentos

•	 Valores por Inscrição dos produtos:

•	 Pagamento da Taxa: a taxa no valor total correspondente 

à(s) inscrição(ões) do(s) produto(s) deve(m) ser paga(s) até 

a data de 18/09/2017.

•	 A 1ª Inscrição será Gratuita.

•	 Aos Associados ao Sistema SIGRAF/ABIGRAF-RJ; a outros 

Sindicatos Gráficos; aos Sindicatos ligados à FIRJAN e às 

Entidades de Apoio ao Prêmio de Excelência Gráfica Werner 

Klatt: R$ 40,00 por produto inscrito;

•	 Para os ‘Não Associados’: R$ 80,00 por produtos inscritos.

Dados para Depósito:

•	 Banco Itaú

•	 Agência: 0496;

•	 Conta Corrente: 37454-7

Dados para Depósito: Sistema SIGRAF/ABIGRAF-RJ

Rua Sá Freire, 33 - São Cristóvão - Rio de Janeiro, RJ - 20930-430

Contato: Jaqueline Caruncho Couto (21) 2580-8045

adm@sigraf.org.br www.sigraf.org.br
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