
A Gráfica Adonis, fundada em 1961, preserva o know-how 
adquirido ao longo desses anos com contribuição significativa 
para o sucesso de seus clientes. Tem como compromisso ser 
reconhecida como referência empresarial no setor de impressão, 
pela qualidade de seus produtos e serviços, pela competência de 
seus profissionais e pelos valores praticados, buscando sempre a 
inovação e a preservação do meio ambiente.



Visão
Ser reconhecida como referência empresarial no setor 
de impressão, pela qualidade de seus produtos, pela 
competência de seus profissionais e pelos valores que são 
praticados.

Missão
Prosperar e atuar competitivamente no mercado de 
impressão gráfica, contribuindo para o sucesso de seus 
clientes e o desenvolvimento da sociedade.

Valores
•	 Foco nos clientes;
•	 Paixão pelo que faz;
•	 Excelência;
•	 Inovação;
•	 Sustentabilidade.
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A Gráfica Adonis é uma empresa que faz o possível para atender seus 
clientes da melhor forma.
Esse é um diferencial que a Adonis se orgulha em destacar, pois 
acredita que a satisfação de seus clientes começa no atendimento. 
Após a venda, será possível verificar a qualidade presente em todos 
os processos e serviços.





A principal matéria-prima utilizada é o cartão duplex, 
que é reciclável e biodegradável, produzido a partir 
de fontes renováveis, sendo que parte é retirada de 
florestas remanejadas, plantadas para essa finalidade, 
enquanto a outra parte provem de materiais 
originados do pós-consumo (aparas), de forma 
ambientalmente correta.
Pensando no meio ambiente, em primeiro lugar, 
todos os produtos são 100% redirecionados para 
a reciclagem, o que torna a produção limpa e não 
poluente, mostrando o cuidado com o mundo em 
que vivemos.



A Adonis conta com uma equipe de profissionais especializados em pré-impressão, tratamento de imagens e 
desenvolvimento de embalagens.
Após a aprovação, emite prova digital que será usada como referência para a impressão.





Com tecnologia de última geração, os arquivos digitais são, automaticamente, gravados 
nas chapas para melhor qualidade na impressão e  facilitam o cumprimento nos prazos 
de entrega.





O sistema de gerenciamento de cores pode ser visto 
desde quando o impresso ainda está no monitor. As 
cores são cuidadosamente trabalhadas para que o 
projeto da embalagem seja visto da forma mais real 
possível, devido aos perfis ICC gerados na própria 
gráfica.





Com as máquinas de impressão KBA 5 
cores + verniz, é possível imprimir cores 
especiais na quinta unidade e a entrada 
de verniz na sexta unidade, sem interferir 
na agilidade do processo, como, por 
exemplo, tintas pantones ou vernizes 
brilho e fosco na mesma passagem de 
impressão.







A Bobst proporciona corte e vinco preciso e 
ágil nas embalagens.





Máquina de colar cartuchos.









A embalagem tem a importante função de incorporar identidade e apresentar 
as informações que são úteis ao consumidor. A Adonis possui um conjunto de 
competências que garantem a boa apresentação das embalagens.



Expedição



Expedição para produtos acabados com entrega programada.





A Gráfica Adonis orgulha-se em poder dizer que acompanhou os progressos 
da tecnologia do setor gráfico na segunda metade do século XX; passou 
pela era da tipografia até chegar à impressão off set. São 50 anos dando 
vida à arte, o que faz com que os produtos de seus clientes conquistem seu 
público-alvo e a almejada solidez no mercado consumidor.



Ao longo das muitas experiências vividas nesse meio século de existência a Adonis 
compreendeu a importância de ser socialmente responsável e implementou diversos 
projetos culturais e sociais, dentre eles, destaca-se o projeto sociocultural de visitação 
a gráfica, chamado ‘Como nasce um Livro? Todo o processo de produção do livro é 
apresentado às crianças durante a visitação.
Confessamos que ajudar um livro a nascer também faz parte de nosso trabalho. Uma 
tarefa, aliás, que nos enche de orgulho.









“A Gráfica Adonis está em permanente busca pela 
qualidade total. Isso só é possível porque a Adonis 
tem mais do que recursos da avançada tecnologia à 
disposição: tem profissionais que sabem utilizar esses 
recursos, para que resultem em reais benefícios para 
os clientes.
São essas pessoas que mantêm a Adonis na vanguarda 
em matéria de serviços prestados, na detecção das 
necessidades de mercado e no oferecimento de 
soluções completas. É a soma de esforços, de gente 
que pensa e age em conjunto que faz o futuro.”

Agostinho Comelato (in memoriam)
Fundador da Gráfica Adonis
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