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A Gráfica e Editora Ideal iniciou suas 
atividades em 1977 e desde então tem a 

qualidade e pontualidade como alicerces de 
sua trajetória, tornando-se em pouco tempo 

referência no mercado gráfico e editorial.

É uma empresa familiar e desde a sua 
fundação mantém a mesma razão social e o 

mesmo CNPJ.

Conta com um moderno parque gráfico, com 
equipamentos de ponta, para confecção de 
diversos tipos de impressos, especialmente 

livros, revistas, manuais e calendários.

Seu diferencial no mercado é a atenção e 
o respeito com cada trabalho executado. 

Oferece suporte necessário a transformar 
ideias em produtos impressos.



criação
Temos em nosso quadro de 

colaboradores designers, 
diagramadores e arte finalistas 

qualificados para elaborar projetos 
gráficos para as mais variadas 

peças gráficas. E também para fazer 
um simples ajuste nos trabalhos, 

possibilitando sua produção.
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Para excelente qualidade dos impressos o 
processo de pré-impressão é decisivo.

Utilizamos o software Apogee, da empresa 
Agfa, um dos mais modernos e eficientes 

softwares para imposicionamento, 
ripagem e processamento de arquivos para 

impressão gráfica.

Dispomos de sistema de provas a laser, que 
possibilita ao cliente antever o resultado do 

trabalho. 



Utilizamos impressoras off  set 
que oferecem qualidade e rapidez, 
em pequenos e grandes formatos, 

abastecidas por CTPs para a gravação 
de chapas e também impressoras 

digitais a laser para trabalhos rápidos 
de pequena tiragem.
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acabamento
Dispomos de completa linha de produção para 
acabamentos:

• guilhotinas

• dobradeiras de folhas de grandes formatos

• alceadeira e coladeira automática de cadernos, 
com corte trilateral

• alceadeira e  grampeadeira automática de revistas 
com corte trilateral

• máquina de costura para cadernos

• sistema para produção de capa dura

• encadernação automática utilizando garras do 
tipo wire’o

• laminadoras para aplicação de películas (BOPP – 
brilho e fosco)

• e muitos outros equipamentos acessórios.



premiações Diversas vezes fomos premiados 
pela qualidade de nossos 

produtos. Destacamos como 
os mais relevantes o Prêmio de 
Excelência Gráfica Jorge Salim, 

que premia gráficas do DF, com 
a publicação O maior São João do 

Cerrado e o Prêmio de Excelência 
Gráfica Fernando Pini, que 

premia as melhores empresas 
brasileiras, com o Calendário 

2008 e Atlas de Recifes de Corais 
nas Unidades de Conservação 

Brasileira.
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