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Política de Sustentabilidade - Adaprint Artes Gráficas
A Adaprint Artes Gráficas considera essencial a prática de políticas de sustentabilidade afim de
manter a qualidade de vida de todo o ecossistema do qual todos fazemos parte. Na concepção
mais restrita do termo aplicado às nossas atividades profissionais, temos o compromisso
assumido com a utilização de matéria-prima sustentável. Tintas com base soja (portanto,
não poluentes), papéis produzidos somente com fontes renováveis e adequadas a este fim
(portanto, sem colaborar para o desmatamento) e recliclagem de todas as embalagens e
aparas de papel produzidas. Assim, a Adaprinta Artes Gráficas vai além do discurso fácil,
promovendo a efetiva prática da sustentabilidade em todos os seus processos.
A Adaprint Artes Gráficas produz material gráfico variado na região de São Bernardo do
Campo. Acreditamos que o nosso papel é o de produzir os melhores materiais impressos
com “eco-responsabilidade”, reduzindo impactos ambientais e ao mesmo tempo, colaborando
para iniciativas sustentáveis na comunidade em que atuamos, amplificando nosso papel e
responsabilidade social.
Definiremos, aqui, de forma sintética, alguns dos pontos principais de nossa política de
sustentabilidade; lembrando, porém, que há uma série de pequenas e importantes práticas
no cotidiano da nossa empresa que não constam aqui, mas colaboram, decisivamente, na
obtenção de nossas metas:
1. Respeito e cumprimento da legislação ambiental
Atentos aos requisitos de política ambiental, cumprimos todos os requisitos legais, colaborando
para de forma efetiva para as políticas sustentáveis. Adotamos políticas de responsabilidade
ambiental, fazendo nossa parte. Além disso, cobramos de nossos parceiros e fornecedores a
adoção de políticas similares, entendendo que o todo é a soma das partes.
2. Reaproveitamento e reciclagem
Todas as aparas de papel são 100% recicladas, utilizamos tintas a base de soja (soy ink) e
reciclamos as embalagens utilizadas em nosso processo produtivo. A economia de fontes de
energia como eletrecidade e água potável é exigida dentro do ambiente produtivo, através de
políticas internas de conscientização ambiental. Estimulamos, através de bônus salariais e
outros benefícios, idéias que venham a somar dentro de tais práticas.
3. Treinamentos ambientais e de sustentabilidade
Constantemente, nossos colaboradores e funcionários, bem como os parceiros e fornecedores;
são convidados à reflexão da responsabilidade pessoal e coletiva de todos nós nos
processos ambientais. Incentivamos o treinamento e a participação em diversas políticas de
conscientização ambiental, através de todos os mecanismos possíveis.
4. Aperfeiçoamento contínuo
Não podemos parar. O aperfeiçoamento das políticas sustentáveis é contínuo e dinâmico,
através de pesquisas sobre a utilização de matérias-primas cada vez mais ecologicamente
responsáveis e de viabilidade sustentável devidamente comprovada.
Temos compromisso constante com a qualidade de nosso envolvimento ambiental. Estamos

sempre a procura de novos meios, novas informações e evolução. Nosso crescimento é ético
e sustentável (conforme consta em nosso código de ética), sempre incentivando todas as
iniciativas em nossa área de atuação.
Considerações finais
Este documento sintetiza todas as práticas de sustentabilidade da Adaprint Artes Gráficas.
Constantemente, novos materiais, treinamentos e orientações serão dados através de nosso
website oficial (www.adaprint.com.br). Se desejar colaborar com dicas e sugestões, entre em
contato através de nosso email: contato@adaprint.com.br.

