
NOSSO COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE  

 

Não faremos aqui o Marketing Greenwashing, ou maquiagem 

ambiental, da falsa sustentabilidade. Estamos engajados a fazer a 

diferença na relação com o planeta e seguindo esta linha apresentamos 

os pontos que nos diferencia: 

 

Gestão Ambiental 

Avaliando todos os processos, melhorando os procedimentos e 

buscando sempre aumentar a utilização de produtos verdes, 

estabelecemos metas a serem cumpridas para nos tornarmos cada vez 

mais uma empresa sustentável. 

Abaixo estão nossas ações para alcançarmos nossas metas: 

 

Equipamentos Verdes 

Nossas compras de equipamentos, levam o pré-requisito de menor 

consumo de energia e menor presença ou ausência de resíduos. Os 

equipamentos antigos, não verdes, foram substituídos. 

Nossas chapas de impressão são gravadas em CTP (Compute to 

plate) com revelação sem químico. 

Nossa máquina OFF-SET consome 30% a menos de energia e seus 

dispositivos de alta tecnologia, como limpadores automáticos de cilindros, 

que utilizam somente o necessário de produtos químicos para a limpeza 

e permitem que os materiais sejam produzidos em menos tempo e com 

menos químicos, aumentando assim a economia de energia, diminuindo 

o volume de resíduos e o contato do operador com produtos químicos. 

Nossa dobradeira tem o setup mais rápido do mercado, traduzindo 

em economia de energia e diminuindo o volume de resíduos. 

 

Logística Reversa 

Abrimos este canal aos nossos clientes, para que não precisem se 

preocupar com a destinação dos materiais por nós produzidos, que por 

algum motivo não foram utilizados. 



FSC 

Somos certificados pelo FSC, o que garante aos nossos clientes a 

possibilidade de adquirir impressos certificados FSC, ou seja, é a garantia 

de que o papel utilizado é proveniente de florestas certificadas, que 

tiveram seu manejo feito de forma sustentável. 

 

Matéria Prima Verde 

Utilizamos tinta a base vegetal, que ao contrário da base mineral, é 

renovável e por não conter metais pesados, são mais benéficas ao meio 

ambiente. 

 

Álcool Isopropílico 

Inovando novamente, sempre pensando no meio ambiente e na 

saúde de nossos colaboradores, estamos fazendo impressão off-set, 

desde 2012, sem a utilização de Álcool Isopropílico, produto cancerígeno, 

que está sendo eliminado na impressão off-set na Europa. 

 

Destinação de Resíduos 

Desenvolvemos um gerenciamento de todos os resíduos que 

produzimos, para que a sua coleta, armazenamento e destinação esteja 

de acordo 

Melhor do que destinar corretamente os resíduos é não produzi-los 

e nesta linha de pensamento a compra de equipamentos verdes e 

melhoria nos processos vem nos ajudando a diminuir o volume de 

resíduos. 

E para a destruição dos resíduos, contratamos uma empresa 

especializada em coletar e transportar com segurança e destruir os 

resíduos, eliminando possíveis passivos ambientais. 

 


