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MENSAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO

Crescimento e evolução

Na Organi entendemos a evolução como fator-chave para o 
sucesso e elemento de diferenciação junto dos nossos clientes. 
Compreendemos e entregamo-nos à necessidade de permanecer 
na vanguarda, de inovar e progredir.

Neste nosso percurso temos vindo a apostar numa postura 
marcada pela forte solidez, qualidade, crescimento e 
modernização. Tendo constantemente presente a vontade de 
nos auto-superarmos, procuramos fazer sempre mais e melhor.

Ao longo de várias décadas de experiência consolidada, 
crescemos, evoluímos, vimos os nossos clientes aumentar, 
em número e dimensão, e abraçámos novas aventuras. Os 
resultados não poderiam ser melhores nem o futuro poderia 
ser mais promissor.

Experiência, competência e capacidade de resposta, são alguns 
dos pilares fundamentais da empresa, que orientam a nossa 
atividade e são responsáveis pelo sucesso alcançado. 

Para o futuro mantemos a confiança de que iremos continuar a 
crescer e a evoluir, a inovar e a descobrir novas oportunidades, a 
responder a novos desafios, a continuar vencedores.
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Investir para triunfar

HISTÓRIA

O legado da competência

A transformação dos ganhos 
quantitativos em avanços 
qualitativos é o que distingue
as empresas com visão

Com o cliente, 
onde quer que ele esteja

No mercado desde 1992, a Organi apresenta um percurso 
sólido de crescimento e afirmação.

Desde o seu início que a Organi se define pela qualidade 
excepcional dos resultados alcançados e pela constante 
procura pela melhoria do nível de equipamentos, recursos 
humanos e condições de trabalho.

A sua qualidade e competitividade, a relação de confiança 
que estabelece com os clientes e um estruturado 
sistema de logística permitem à Organi trabalhar nos 
mais elevados níveis de exigência de grande empresas 
e responder com excelência a nível nacional, insular e 
também internacional.

Em 2006 a abertura de uma delegação na Zona Centro 
resultou da vontade de dar resposta à insuficiente oferta 
de um serviço rápido e de qualidade na região e constituiu 
um passo fundamental na consolidação da Organi como 
empresa de referência a nível nacional. 

inicia-se então uma nova era de crescimento além-
fronteiras com a abertura do escritório de Vigo em 2015 e 
da delegação em Paris, dois anos depois. a consolidação 
de uma presença internacional é uma aposta lógica 
derivada das necessidades do mercado, e a abertura, em 
breve, de novos escritórios, tornará a Organi numa das 
maiores referências internacionais.

O novo milénio trouxe consigo 2.400m² de novas 
instalações e um novo leque de potencialidades e 
oportunidades.

através de uma política de investimento contínua, 
em recursos e equipamentos, a Organi continuou a 
progredir, ano após ano, alargando a oferta de produtos 
e serviços disponíveis, reduzindo os tempos e custos de 
produção, aumentando assim a capacidade de resposta e 
competitividade dos produtos e serviços.
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Missão

Visão

a Organi assume-se como um parceiro dinâmico e 
inovador na área da produção gráfica, fornecendo 
produtos, serviços e soluções competitivas e de alta 
qualidade. Valorização do produto final sustentada numa 
relação de confiança com os clientes com os fornecedores 
e com colaboradores.

Manter o crescimento e evolução de forma contínua e 
sustentada de forma a ser a empresa mais competitiva e 
eficiente da área, a nível nacional, respeitando sempre o 
Meio ambiente e o Homem.

Valores-chave

dinamismo e Experiência

Competência e Qualificação

Credibilidade e Confiança

Rigor e Profissionalismo

Tecnologia e Modernidade dos Equipamentos

Capacidade de resposta e Competitividade Comercial

assistência e serviço ao Cliente

FILOSOFIA
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Dinamismo e Experiência

Capacidade de Resposta e 
Competitividade Comercial

Serviço ao Cliente

a evolução de uma empresa é forte indicador do seu 
futuro. a vontade de continuar a crescer e a evoluir, 
assente na experiência solidificada, impulsiona a Organi 
a fazer cada vez mais e melhor.
a cada dia a vontade de transpor novas metas, fazer 
frente aos desafios, abraçar novas oportunidades.

Profissionais experientes e qualificados, parceiros de 
excelência, equipamentos de topo, inovação tecnológica, 
gestão eficiente, planeamento estratégico e uma forte 
visão de futuro permitem à Organi maximizar os recursos, 
rentabilizar as soluções e alcançar uma extraordinária 
capacidade de resposta, produtividade e competitividade 
comercial.

O cliente valoriza o resultado final, a Organi valoriza a 
satisfação do cliente.
A total disponibilidade, elevado profissionalismo e um 
conhecimento profundo dos materiais e das técnicas, 
permitem à Organi responder com distinção em todas as 
situações superando as expectativas do cliente.

FATORES DE 
DIFERENCIAÇÃO

Rigor e ProfissionalismoCredibilidade e Confiança

Para a Organi só existe uma forma de fazer negócio - com 
total transparência. O reconhecimento da competência, 
qualificação e experiência da Organi são garantia de 
confiança para os nossos clientes que esperam os 
melhores resultados e o máximo de rigor

Valores imprescindíveis para garantir a superioridade do 
trabalho final, elementos indispensáveis a uma relação 
duradoura com os clientes.
recursos humanos, técnicas e equipamentos. Em todos 
os aspetos o método, o planeamento, o rigor e o controlo 
que a atividade exige e a Organi não dispensa.
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PRODUTOS / 
SERVIÇOS A imaginação é o limite

Linhas Gráficas

livros

revistas

Catálogos

Folhetos

Brochuras

desdobráveis

Etiquetas

Cartazes

Embalagens

documentos Comerciais

Merchandising

displays
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Para resultados de excelência, 
equipamentos de qualidade

EQUIPAMENTOS

Alta performance

investindo sólida e estrategicamente, a Organi garante 
aos seus clientes um serviço, em tudo, superior.

uma rigorosa manutenção e constante atualização dos 
equipamentos, permitem à empresa acompanhar as mais 
recentes novidades do mercado gráfico, dando resposta 
aos desafios mais exigentes.

resposta

Produtividade

Eficácia

Tecnologia

Modernidade

rigor

inovação

Controlo
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ACABAMENTOS

A grandeza do detalhe

Competência, rigor e qualidade do primeiro ao último 
minuto. Para resultados verdadeiramente superiores 
e um serviço completo, a empresa alia a qualidade da 
impressão a uma excelente atuação a nível de pré e pós-
produção.

Um conjunto extremamente diversificado de 
acabamentos, a garantia de resultados extraordinários 
com as mais diversas características.

31

a
Ca

Ba
M

EN
TO

s
32



Mais do que o produto, o cliente 
é a peça fundamental

Mais do que ganhar o respeito 
do cliente, garantir a sua total 
confiança

a Organi lidera porque sabe do que faz e porque sabe o 
que os clientes valorizam. sabe que por mais competitivo, 
rigoroso, superior que seja o produto final, um serviço 
próximo, de qualidade, seguro e profissional é tão ou mais 
importante. É por tudo isso que a Organi acredita que: 

• Mais do que cumprir as exigências, 
superar as expectativas

• Mais do que resolver os problemas, 
antecipá-los e evitá-los

• Mais do que prestar um serviço, 
criar uma relação

SERVIÇO AO CLIENTE / 
METODOLOGIA

Porque sabemos do que 
fazemos

Colar, agrafar ou coser? 

quantas folhas de 90 gramas podem ser agrafadas numa 
brochura, de forma a garantir a sua consistência? 

qual o papel que melhor evidencia o
Pantone 873 C?

O facto de poder contar com os profissionais que sabem 
dar resposta a estas e a muitas outras perguntas similares 
é apenas uma das razões que levam os clientes a escolher 
a Organi, juntamente com a experiência, a tecnologia, o 
rigor, a precisão, a assistência, o know-how e a qualidade 
dos resultados.
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RECURSOS 
HUMANOS

As pessoas certas para o 
trabalho

Num tipo de trabalho em que 
cada minuto conta e em que 
nada pode ser deixado ao
acaso, contar com profissionais 
competentes constitui uma 
fundamental vantagem
competitiva.

A Organi possui uma equipa de profissionais competentes 
e devidamente qualificados, em perfeita sintonia com o 
ritmo de trabalho de uma gráfica de grande tiragem.

Em relação à equipa técnica, a existência de uma 
quase simbiose homem-máquina permite evidenciar 
os principais atributos de cada projeto e aumentar 
largamente a capacidade de resposta e produtividade da 
empresa.

sendo o relacionamento com o cliente da maior 
importância para a empresa, também a equipa comercial 
apresenta as características necessárias para alcançar os 
melhores resultados, propiciando a criação de relações de 
forte proximidade e confiança.

a competência dos colaboradores e o estreito laço entre 
o cliente e a equipa comercial são uma garantia extra 
da qualidade do produto final e conferem a segurança 
necessária à realização de projetos inovadores e cada vez 
mais exigentes.
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Mais forte Melhor

• prosseguir com a estratégia de contínua 
inovação tecnológica

• continuar a sólida política de investimentos

• crescer em qualidade, quantidade, 
prestígio e dimensão

• aumentar a eficácia do serviço, a 
diversidade e qualidade de oferta

• procurar novos métodos de melhoria da 
competitividade e capacidade de resposta

• continuar a crescer e a evoluir

DESAFIOS 
DO FUTURO

Alargar horizontes Mais longe

a evolução é um processo permanentemente inacabado. 
Há sempre novos obstáculos a ultrapassar, novos 
desafios a vencer, novas metas a atingir.
Para a Organi, cada nova etapa é também uma nova 
oportunidade.
uma oportunidade para crescer cada vez mais, para 
inovar e reforçar a excelência, efetivando um futuro 
repleto de possibilidades.

• consolidação dos bons resultados 
alcançados na zona centro do país

• reforço da presença em outros 
pontos estratégicos

• aposta no mercado internacional
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