


Mais de 20 anos de atividades 100% 
dedicadas ao mercado editorial na 
produção de livros!

Dessas duas décadas de atuação,  10 anos 
também foram empenhados na garantia da 
mesma excelência na produção de 
brindes corporativos.

Orgulhosamente contamos com índice de 
satisfação de clientes acima de 90% nos 
últimos 10 anos, consecutivamente.

Qualidade & Experiência
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MISSÃO:
Atender as expectativas dos clientes, 
agregando qualidade e valor através das 
melhores soluções grá�cas editoriais e 
de brindes, encantando leitores e 
consumidores.

VISÃO: 
Ser empresa reconhecida nacionalmente 
como provedora de soluções grá�cas 
editoriais e de brindes, construindo 
relacionamentos perenes, com 
viabilidade econômica.

VALORES VIENA:
• Ética e honestidade.
• Disciplina e comprometimento.
• Foco nas pessoas.
• Excelência e melhoria contínua.
• Respeito ao meio ambiente.

Declarações Viena



Declarações Viena
POLÍTICA VIENA
“Buscar a rentabilidade da organização, satisfazendo as necessidades das partes 
interessadas, melhorando continuamente os processos e promovendo
a preservação ambiental com gestão consciente e legalmente adequada
em relação a todas as suas atividades”.

OBJETIVOS VIENA
Praticar conceitos de qualidade total;
Padronizar procedimentos, buscando produtividade e excelência;
Valorizar os funcionários como pro�ssionais e indivíduos;
Buscar solidez e longevidade da organização;
Descarte correto dos resíduos e uso consciente da energia elétrica.



Nossos Números
em livros produzidos

C O N F I R A  N O S S O  P O RT F Ó L I O

CLIENTES ATENDIDOS

1200de
DE LIVROS ENTREGUES

16milhõesde



C O N F I R A  N O S S O  P O RT F Ó L I O

CLIENTES ATENDIDOS

300de
BRINDES ENTREGUES

800milde

Nossos Números
em brindes produzidos



Infraestrutura
PRÉ-IMPRESSÃO

CTP Screen formato 1, com processadora para chapas digitais 

Prova digital Epson EFI color proof

Servidor IBM SR630 para Work�ow Heidelberg Prinect Integration

Servidor IBM para portal de aprovação de arquivos web

Diversos Softwares licenciados para edição e preparação de arquivos

Três estações de trabalho Dell

IMPRESSÃO

Impressora  Heidelberg SM52 4 (37x52cm)

Impressora  Heidelberg SM102 2P (72x102cm)

Impressora  Heidelberg SM102 4P (72x102cm)

Impressora  Digital Canon C800



RECURSOS DE ACABAMENTO

Guilhotina Perfecta 115cm

Guilhotina Polar 72cm

Guilhotina Trilateral Muller Martini Zenith

Sistema de shrink automático em linha 

Dobradeira MBO K78R 

Dobradeira Heidelberg KH82

Dobra de Orelhas - Automática

Alceadeira Muller Martini 

Grampeadeira Automática Muller Martini

Encapadeira Perfect Binder Muller Martini

Capa Dura Radial Challenger 

Costura Muller Martini VenturaMC

Laminadora Bopp

Corte vinco – 720x1040mm 

Corte vinco – com Hot stamping 

Hot stamping pneumático para capas de livros

Sistema Renz de encadernação para e wire-o 

Perfuradora automática para wire-o e espirais 

Linha automática para colocação de capa dura.

Sistema de arredondamento de cantos para
agendas, cadernetas e livros, padrão 
moleskine®. 

Infraestrutura



Infraestrutura

TI

Servidor IBM M5

Servidor IBM SR630

Windows Server em todos os servidores

Sistema de virtualização - VMWare

Sistema de Backup - Acronis

Storage prossional IBM

Gerador de energia emergencial STEMAC 85 KVA Diesel

PABX, com entrada/saída digital, GSM e gravadora.

Sistema ERP Bremen Sistemas - (Wingraph)

CFTV de monitoramento

Internet link cabeado em �bra óptica 1TB



Capacidade Logística 
Mantemos seus produtos preservados conosco. 
Enviamos fracionado ou diretamente para centros
de distribuição. Você economiza espaço e dinheiro.

Capacidade de armazenamento logístico de 360 mil livros*

Coleta diária pelas trasportadoras: 

TNT, Braspress, Rodonaves, Transbernardes, Expresso São Miguel.

Outras opções de operadores logísticos sob consulta e agendamento.

Entregamos em todo Brasil e exterior, (exportação).

*base de livro 16x23 com 320 páginas



Equipe de Atendimento

Equipe preparada para compor orçamentos e propostas 
de projetos, bem como orientar acerca das melhores 
práticas para obter sempre o melhor resultado na 
produção de seus livros e brindes.

Atendimento sem burocracia, por e-mail, telefone �xo, 
móvel, WhatsApp e Skype. 

Facilidade de acesso a equipe técnica de 
pré-impressão para avaliação dos seus arquivos digitais 
com orientação para eventuais ajustes.

Acesso à equipe de produção para análise de 
viabilidade técnica de seus projetos.



Plataformas on-line

Website institucional: 

Dispomos de formulário on-line completo para 
orçamentos que podem ser solicitados a qualquer 
momento, integração total com nossa equipe de 
atendimento e orçamentistas. 
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Conte com a Grá�ca Viena
para produzir:
• Livros brochura costurado;

• Livros brochura colado;

• Livros em capa dura;

• Livros com capa Flexível;

• Livros e apostilas em wire-o;

• Livros e apostilas em espiral;

• Agendas, planners, cadernos, calendários e cadernetas;

• Catálogos de produtos;

• Projetos personalizados para brindes corporativos;

• Laminações em diversos tipos de Bopp;

• Aplicação de diversos tipos de vernizes;

• Impressão offset padrão CMYK ou Pantone.



Trabalhos Viena
• Produção de seu livro, para tiragens acima de 500 exemplares, com tecnologia 

Heidelberg, em equipamentos Speedmaster e pré-impressão com CTP digital;

• Produção de Brindes Corporativos padronizados e projetos especiais;

• Gestão do seu estoque com logística e armazenamento. Remessas e entregas 

em todo o Brasil e exterior;

• Financiamento com cartão BNDES e/ou operação com crédito próprio, 

diversos meios de pagamento;

• Gestão responsável e legalmente correta de todo resíduo gerado (mínimo 

impacto ambiental);

• Como cumprimento da lei 12.192 de janeiro de 2010, encaminhamos um 

exemplar de todas as obras produzidas para depósito legal, junto a Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro;

• 100% de rastreabilidade em todos os processos.



DESTAQUES DO MÊS



C E N T R A L  D E  AT E N D I M E N TO
 (14) 3042-1155

   (14) 99631-7501
 das 8h30 às 17h30

Av. Dr. Pedro Camarinha, 31 - Centro,
Santa Cruz do Rio Pardo/SP - CEP 18900-081

I.E. 612.085.794.115 | CNPJ 04.365.533/0001-28

www.gra�caviena.com.br
contato@gra�caviena.com.br

FALE CONOSCO


