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fala CAPITÃO!
Amigos, novamente estamos juntos através deste espaço.
Nossa intenção é fazer com que o AGEL MAIS evolua a
cada edição. Para isso, contamos com a sua colaboração.
Afinal o AGEL MAIS é feito por vocês e para vocês!
Nesta segunda edição, vocês acompanharão como foram
as duas importantes feiras que a Agel participou neste
ano. Trata-se da Automec, realizada em abril no
Anhembi, e da Agrishow,
que aconteceu entre final
de abril e começo de maio,
em Ribeirão Preto. Cada
qual dirigida a um
segmento de extrema
importância para os
negócios de nossa
empresa. A Automec, ao mercado automotivo. A
Agrishow, ao cada vez mais expansivo segmento agrícola.
Ficam aqui, mais uma vez, nossos agradecimentos
a todos aqueles que colaboraram, desde o
estudo e desenvolvimento dos

canal
direto

nossos stands até a
concretização de ótimos
negócios para a AGEL. E, como
não poderia deixar de ser, o nosso
muito obrigado, em especial, a você cliente,
amigo e parceiro que nos presenteou com sua
visita em nossos stands. Nesta edição, vocês também
verão a evolução das obras de nossas futuras instalações.
Compare com a edição anterior e verá que muita coisa
está adiantada. Daqui pra frente é só contagem regressiva
para o tão aguardado momento.
Mudando de assunto, quero agradecer também aos
colaboradores que participaram da produção de foto, em
homenagem aos 30 anos de nossa empresa. Vocês vão
verificar como ficou o trabalho final, que já foi utilizado
na Agrishow e, dependendo da situação, poderá ser
usado também em novos materiais.
Por enquanto é isto. Aproveitem bastante esta
edição do Agel Mais. E até a próxima!

estrelas
da vez

aconteceu

AUTOMEC 2009
Veja abaixo algumas fotos realizadas em nosso
stand na Automec, no Anhembi.

AGRISHOW 2009
A AGRISHOW, realizada em Ribeirão Preto, também foi
um sucesso total. Confira algumas fotos do evento.

Aqui é o seu espaço! Tem alguma sugestão
para a próxima edição? Colabore com a gente!
Mande seu e-mail para:
marketing@agelaneis.com.br
ou fale com o Alessandro / Marketing

Desta vez, as estrelas foram todos vocês
que saíram “bem na foto”!

Acompanhe o andamento das obras de nossa futura fábrica

boas novas

AGEL implanta a nota fiscal eletrônica

Para implementar o seu processo de
emissão de nota fiscal eletrônica, a
AGEL contratou os serviços da Daxxel
Sistemas, empresa de consultoria de TI
e desenvolvimento de sistemas, parceira
da AGEL há quase 20 anos. A Daxxel
desenvolveu o módulo de NF-e que trabalha integrado ao
sistema de gestão (ERP) também desenvolvido por ela.

O projeto permite à AGEL atender à obrigatoriedade de
emitir suas notas fiscais no formato eletrônico desde 1º
de abril deste ano. Além do setor de autopeças, outros
setores da indústria brasileira também estão obrigados a
aderir à nova tecnologia.
Para responder algumas dúvidas sobre NF-e, a Daxxel
disponibilizou uma cartilha que poderá ser obtida no
endereço www.daxxel.com.br/suporte/perguntasnfe.pdf

como anda?
EVOLUÇÃO

"O preço da perfeição
é a prática constante”
Andrew Carnegie

APC
A MARCA DA QUALIDADE

o que vem por aí?

De 30/06 a 03/07/09 - Piracicaba - SP
(participação da AGEL)

FENASUCRO & AGROCANA

De 20 a 23/10/09 - Caxias do Sul - RS
(participação de parceiro)

De 01 a 04/09/09 - Sertãozinho - SP
(participação de parceiro)

fique por dentro
Não é de hoje que a automação e a troca eletrônica de
mensagens, como: pedidos de compra e notas fiscais, são
realizadas em todo o globo. E o EDI (Electronic Data
Interchange / Intercâmbio Eletrônico de Dados), sem
dúvida é um dos meios mais eficientes e seguros para
transações eletrônicas, utilizado por inúmeras empresas,
as quais em sua grande maioria optam por padrões
globais como GS1 EANCOM® e GS1 XML, que
proporcionam uma estrutura organizada, diminuindo
custos e modificando a forma como as empresas
realizam negócios.
É o mesmo patamar
tecnológico que viabilizou
o sucesso da implantação
da Nota Fiscal Eletrônica
(NF-e), presente em
número cada vez maior de
segmentos. As notas fiscais
emitidas por meio
eletrônico têm validade jurídica garantida pela assinatura
digital do remetente, simplificam as obrigações acessórias
dos contribuintes e permitem o acompanhamento em
tempo real das operações comerciais pelo fisco.
Contribuindo para a implantação da Nota Fiscal
Eletrônica e para que o processo também resultasse em
ganhos de eficiência para as empresas, a GS1 Brasil entidade multissetorial, sem fins lucrativos, responsável
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Tecnologia a serviço do consumidor
pela disseminação desta e de outras ferramentas, como o
Código de Barras e o Código Eletrônico de Produto antecipou-se e criou um grupo para discutir a
harmonização da NF-e e os processos B2B existentes,
com foco em vários setores da economia.
Uma vez que as empresas desenvolvam a solução e
enviem o arquivo de notas fiscais eletronicamente para o
fisco, deverão também fazê-lo para seus parceiros de
negócios. Entretanto os dados contidos na NF-e não são
suficientes para suprir os requisitos necessários para
eficiência das operações ao longo da cadeia de
suprimentos.
Somente o envio antecipado de informações logísticas e
financeiras, em conjunto com os dados da nota, pode
ampliar os benefícios e garante redução de custos
administrativos e operacionais, de estoque, de saldos, de
itens faltantes e de devoluções, aumentando as vendas e
agilizando o recebimento das mercadorias.
São excelentes exemplos de como o Código de Barras e o
EDI com padrão GS1, predominante em todo o mundo,
contribuem para a eficiência das cadeias de suprimentos
e para o aperfeiçoamento das relações de consumo e da
interação entre empresas, consumidores e o poder
público.
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