SOMOS

aficionados
POR LIVROS

Qualidade & Experiência
19 anos de atividade 100% dedicados ao
mercado editorial na produção de livros.
Índice de satisfação de clientes, acima de
90%, nos últimos 10 anos, consecutivos.
Certificações ISO9001 e ISO14001.
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Declarações Viena
MISSÃO
Oferecer a melhor solução gráfica
editorial encantando clientes e leitores.
VISÃO
Ser empresa reconhecida
nacionalmente como solução gráfica
editorial, construindo relacionamentos
permanentes, com lucratividade nos
mercados em que atua.

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

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 Profissionais e indivíduos.
Buscar solidez e longevidade da organização
Descarte correto dos resíduos e do uso consciente da energia elétrica.

Nossos Números

de1200

CLIENTES ATENDIDOS

de15milhões
LIVROS ENTREGUES
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Infraestrutura
PRÉ IMPRESSÃO
CTP Screen 8300s
Processadora Ovit para chapas digitais
Prova digital Epson 9880 + EFI color proof
Servidor Dell para Workflow Trueflow
Servidor IBM SR630 para Workflow 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 (35x52)
Impressora Heidelberg SM102 2P (72x102)
Impressora Heidelberg SM102 4P (72x102)
Impressora Digital Océ Ultra Plus
Impressora Digital Canon C800

Infraestrutura
RECURSOS DE ACABAMENTO
Guilhotina Perfecta 115

Corte vinco – semiautomática 720x1040mm

Guilhotina Polar 72

Corte vinco – semiautomático com Hot stamping

Guilhotina Trilateral PM70 automática

Prensas Ricall para acabamentos diversos

Sistema de shrink automático em linha

Grampeadeira para revistas

Dobradeira MBO K78R

Hot stamping pneumático para capas de livros

Dobradeira A.U.Rossi K78R+P

Sistema Renz de encadernação para e wire-o

Dobra de Orelhas - Titan ZK330

Perfuradora automática para miolo de agendas
e livros

Alciadeira Muller Martini para cadernos
de livros
Coladeira Muller Martini
Coladeira BabyBinder
Capa Dura Radial Challenger
Costura Muller Martini VenturaMC
Laminadora Ricall para Bopp4

Infraestrutura
TI
Servidor IBM M3
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 Intelbras, com entrada/saída digital, GSM e gravadora.
Sistema ERP Bremen Sistemas
CFTV de monitoramento
Internet link cabeado em bra óptica

Capacidade de Logística
Capacidade de armazenamento logístico de 360 mil livros*
Coleta diária pelas trasportadoras:
TNT, Braspress, Rodonaves, Transbernardes.
Coletas sob agendamento:
Jadlog, Mota, Andorinha Cargas, Expresso de Prata.
Entregamos em todo Brasil

*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.
Atendimento sem burocracia, por e-mail, telefone fixo,
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:
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Dispomos de formulário on-line, completo, para orçamentos que podem ser solicitados a qualquer momento, integração total com nossa equipe de atendimento e orçamentistas.

Conte com a Gráfica Viena
para produzir:
• Livros brochura costurado
• Livros brochura fresado e colado
• Livros em capa dura
• Livros com capa Flexível
• Livros e apostilas em wire-o
• Livros e apostilas em espiral
• Laminações em diversos tipo de Bopp
• Aplicação de diversos tipos de vernizes
• Impressão sobre pet Prata
• Impressão offset padrão CMYK ou Pantone
• Impressão digital para livros de miolo em tons de cinza

NASCEMOS

para publicar
E CRESCEMOS

para imprimir

Fazemos livros
A Viena também é uma editora. Temos mais de 400
títulos publicados dos quais mais de 200 em catálogo.
Somos especialistas em materiais para o ensino
profissionalizante e inglês, atendemos mais de 2mil
escolas, inclusive o sistema S.
Estamos trabalhando para lançar os selos:
VIENA EDUCAÇÃO e VIENA TÉCNICO

CONHEÇA A EDITORA VIENA

Conhecemos a mecânica do mercado editorial e por
isso entendemos melhor do seu negócio.

Trabalhos Viena
Produção digital de seu livro com tecnologia Digital Océ Ultra, para livros de miolo
monocromático com condições super especiais para editores.
Produção Offset de seu livro, para tiragens acima de 300 exemplares, com tecnologia
Heidelberg, em equipamentos Speedmaster e pré-impressão com CTP digital.
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.
Gestão do seu estoque com logística e armazenamento. Remessas e entregas
em todo o Brasil;
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)
100% de rastreabilidade em todos os processos

Obras de sucesso é uma iniciativa da Gráfica Viena, com objetivo de promover e divulgar algumas obras produzidas em nosso parque gráfico. A seleção dos livros é feita aleatoriamente, priorizando a variedade e a diversidade de assuntos e editores.
Em 2018, o Obras de Sucesso carrega uma homenagem aos grandes autores nacionais para evocar sua força artística e celebrar a nossa literatura.
Os autores escolhidos tiveram importância ímpar na cultura brasileira e
mundial. São eles: Machado de Assis, Júlia Lopes de Almeida, Lima Barreto
e Narcisa Amália.
O impresso com a divulgação dessas obras de destaque produzido pela
gráfica Viena também é um poster colecionável, em cada edição um dos
autores selecionados é homenageado.

destaques

DO MÊS

Todos os meses a Viena seleciona 4 obras que são
destaques relevantes de produção.

www.graficaviena.com.br
C E N T R A L D E AT E N D I M E N T O
(14) 3332.1155 | das 9h às 17h
Av. Dr. Pedro Camarinha, 31 - Centro.
CEP 18900-000 - Santa Cruz do Rio Pardo/SP

