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Inspiração
Tudo o que é bonito e agradável aos nossos olhos, nos inspira. 

Pensando nisso e em proporcionar uma experiência agradável ao consumidor no momento da compra, 
planejamos cada detalhe, desde pequenos itens até soluções completas para sinalização do seu 
ponto de venda.

Queremos que o consumidor tenha uma experiência positiva, onde ele encontre os produtos que 
necessita de uma forma fácil e assertiva, por isso, para nós da OS1, estruturar o ponto de vendas de 
maneira organizada, bem sinalizada e agradável aos olhos é extremamente importante.

A junção da arte exata com a arte 
das ideias criativas forma o conceito 
da beleza das coisas. A matemática 
está em praticamente tudo o que 
usamos e fazemos no nosso dia a 
dia e, aliada à criatividade, é possível 
encontrar a simetria e a harmonia 
que encantam aos olhos.



Que a inspiração chegue não depende de mim. A única coisa 
que posso fazer é garantir que ela me encontre trabalhando. 

Pablo Picasso
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Inovação
Inovar é estar sempre à frente. Seja em tecnologia, em ideias ou em criar algo novo.

É isso que nos move, o pensar diferente, o pensar adiante e buscar sempre as últimas tecnologias 
do mercado para atender nossos clientes da melhor forma possível, superando suas expectativas. 

Inovando estamos transformando, transcendendo, buscando evoluir através do tempo e com o 
passar dele.  

Somos abertos à novas ideias. Para nós, a inovação é a aplicação prática da criatividade e esta, aliada 
a tecnologia, abre novos caminhos e nos leva a pensar e agir de forma a solucionar as dificuldades 
encontradas no dia-a-dia. O futuro pertence àqueles que o estão construindo hoje.

O tempo é relativo e depende 
unicamente do momento. A ampulheta é 
um dos objetos mais antigos inventados 
para medir o tempo, onde muitas 
histórias podem ser contadas e muitas 
mudanças ocorrem com o passar dele.



O tempo é mudança, transformação, evolução.
Isaac L. Peretz
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Solução
A solução é o resultado do reconhecimento das dificuldades aliado ao planejamento, a análise e ao 
pensamento estratégico.

Algumas ações mudam com o tempo, é preciso estar sempre atento ao mercado, aos consumidores 
e principalmente, não ter medo de pensar em novas possibilidades.

Nós partimos do princípio que para tudo existe uma solução, o primeiro passo é reconhecer as 
dificuldades, e sob elas, planejar, analisar e pensar estrategicamente para solucioná-las, tornando 
um processo único, engajado e eficaz, superando assim, todas as expectativas dos nossos clientes.

Muitas vezes a solução para os 
problemas exige experiência, 
outras vezes apenas a criatividade 
consegue solucionar, porém em 
todos os casos é preciso ter calma 
e raciocínio para alcançar o melhor 
resultado.



Quanto mais informações você busca, 
mais você evolui.

Vitor Ramos
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Quem Somos
A OS1 tem como propósito transmitir ideias, expressões e sentimentos através da comunicação 
visual e da inovação. Somos uma empresa genuinamente nacional, com larga experiência internacional 
no segmento de sinalização de varejo.

Percorremos todos os pontos importantes de um PDV: visual merchandising, comunicação visual, 
mobiliários expositores, vitrines, campanhas promocionais, organização e sinalização do ponto de 
venda, precificação e suprimentos.

Atendemos as grandes redes de supermercados, delicatessens, padarias, drogarias, perfumarias,   
papelarias, sacolões, hortifrutis, açougues, construções, pet shops, empórios, magazines, agências 
de publicidade, indústrias, entre outros.

Contamos com um grupo de profissionais apaixonados pelo varejo, caminhando na mesma direção, 
com o objetivo de criar, inovar e transmitir ideias, acreditando que fazendo nosso trabalho com    
paixão, entregaremos o melhor aos nossos clientes. 

Temos orgulho de dizer que 
nosso time trabalha unido, com 
atitude, determinação e propósito 
para alcançarmos cada vez mais 
resultados e consequentemente, a 
vitória, juntos.



Lute. Tente. Arrisque. Corra. Mude. Insista. Melhore. 
Evolua. Cresça. Chore. Pense. Mas, nunca pare.

Ariadne Motta

Lute. Tente. Arrisque. Corra. Mude. Insista. Melhore.
Evolua. Cresça. Chore. Pense. Mas, nunca pare.

Ariadne Motta
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No Que Acreditamos

A bússola é um instrumento de 
orientação e localização usada 
para mostrar a direção correta a 
ser seguida. Para isso é necessário 
ter foco, planejamento e saber 
exatamente onde se quer chegar.

Missão
Oferecer ao mercado mundial as melhores soluções em produtos e serviços para organização 
e sinalização do varejo, garantindo sua eficiência operacional e assegurando condições de 
desenvolvimento através de um ambiente de consumo atraente.

Visão
Ser referência mundial em desenvolvimento e fornecimento de soluções em produtos e serviços para 
organização e sinalização do varejo.

Valores
Inspiração  |  Ética  |  Qualidade  |  Inovação  |  Pontualidade  |  Sustentabilidade  |  Rapidez



Frase de Impacto

A coisa mais importante da vida não é a situação em 
que estamos, mas a direção na qual nos movemos.

Oliver Wendell Holmes 
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O Que Fazemos
Processo Gráfico
Pensando em cada cliente e cada material 
gráfico, possuímos impressoras offset e digital, 
que nos permitem oferecer a melhor qualidade 
de impressão, além de acabamentos especiais 
para cada tipo de projeto.

Processo Químico
Nosso processo químico consiste na mistura dos 
componentes que resultam em nossas tintas. 
Todo o processo é cuidadosamente realizado 
para garantir sempre a qualidade dos nossos 
produtos.

Processo Plástico
Priorizando sempre a qualidade e a diversidade 
dos nossos produtos, acompanhamos cada 
detalhe do processo de extrusão e injeção, que 
compõem nosso processo plástico.

Processo Metálico
Seguindo as normas de fiscalização e seus  
padrões, nossos materiais são moldados em 
aço inoxidável, garantindo maior durabilidade 
e segurança, além da estética visual.

Processo de Distribuição
Nosso canal de distribuição acompanha e 
garante que nossos produtos sejam entregues 
dentro dos prazos estabelecidos, de forma 
eficiente e simplificada aos nossos clientes.

Processo Tecnológico
Buscamos sempre por novas tecnologias para 
aprimorar nossos produtos e serviços. Integramos 
o mundo online com o off-line de maneira 
simples, rápida e com o objetivo de facilitar o 
dia a dia do consumidor.

MetálicoPlásticoGráfico Químico TecnológicoDistribuição



O sucesso é a soma de pequenos esforços 
repetidos dia após dia.

Robert Collier
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Processo Gráfico
Pensando em inovação e variedade, trabalhamos com uma linha de produtos gráficos que vão desde 
os convencionais utilizados pelo varejo, até a personalização para cada cliente. 

Contamos hoje com um parque gráfico completo, Off Set e Digital, com as melhores tecnologias em 
impressão, como a impressora Mimaki Plana UV LED Alta Velocidade, que imprime com altíssima 
performance e qualidade em papéis de várias gramaturas e especificações, acrílico, plástico, 
impressão em alto relevo, entre outros. 

Somado a isso, a experiência que adquirimos nestes anos de mercado nos permite cada vez mais 
atender às necessidades dos nossos clientes e aumentar nosso catálogo de produtos com qualidade, 
que varia desde cartazes promocionais até materiais completos de visual merchandising, campanhas 
e embalagens.

Trabalhamos com dois métodos 
de impressão, digital e offset, 
podendo assim atender às diversas 
necessidades dos clientes com 
qualidade e agilidade.



O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo.

Napoleon Hill, assessor político
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Processo Químico
Visando o melhor custo/benefício para nossos clientes, a OS1 prioriza em todo seu processo químico, 
além da segurança e rastreabilidade, exigidas por lei, a utilização de produtos de primeira qualidade, 
onde nossas tintas possuem secagem instantânea, alto rendimento, podem ser utilizadas em papel 
ou plástico, possuem proteção UV, não tóxica, além de possuir uma cobertura homogênea, dando 
um acabamento profissional a qualquer trabalho executado. 

A OS1 trabalha em todos os seus processos de forma sustentável, pois a experiência mostra que uma 
empresa apenas consegue resultados positivos quando realmente for realizado de forma autêntica 
e essa autenticidade esteja intrínseca e totalmente incorporada ao dia-a-dia do negócio. Por isso a 
sustentabilidade para nós, se faz necessária.

A mistura dos elementos traduz cor e 
qualidade às nossas tintas. Todos estes 
são cuidadosamente selecionados e 
analisados para a melhor utilização e, 
consequentemente, melhor resultado.



Comprometa-se com a qualidade desde o primeiro dia... 
É melhor não fazer nada do que fazer algo mal feito. 

Mark H. McCormack
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Processo Plástico
Todo nosso processo plástico é executado com a mais alta qualidade, tanto em injeção, que é um 
processo onde derrete-se o polímero e o mesmo é esculpido de acordo com o molde e a finalidade 
do material, quanto em extrusão, onde a matéria-prima é amolecida e expulsa através de uma matriz 
instalada no equipamento denominada extrusora, produzindo um produto que conserva sua forma 
ao longo de sua extensão. 

Os nossos produtos são desenvolvidos e estrategicamente pensados para melhorar a sinalização e 
organização no ponto de venda, contribuindo para que nossos clientes tenham uma exposição mais 
assertiva de seus produtos, e consequentemente tenham um aumento considerável em vendas. 

Contamos com uma grande variedade de produtos que se originam do processo plástico, como, 
porta etiquetas, perfis de gôndola, stoppers, pincéis, kit escrita, suportes, acessórios, entre outros. 

Sempre zelando pela qualidade dos produtos e satisfação dos nossos clientes. Nosso processo plástico é constituído 
de duas formas distintas, injeção e 
extrusão, sendo ambas importantes 
para cada tipo de material, garantindo 
assim uma maior variedade dos nossos 
produtos.



Se você ouvir uma voz dizendo ‘não faça’, isso significa 
que você deve fazê-lo, acima de tudo. A voz vai se calar. 

Vincent Van Gogh, pintor
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Processo Metálico
Pensando sempre nos melhores métodos de sinalização para o varejo, nosso processo metálico é 
composto por itens de aço inoxidável, ferro e alumínio devido a sua resistência à corrosão e suas 
propriedades higiênicas, além de propriedades estéticas.

Além disso, o aço inoxidável é o único material autorizado pelos órgãos de fiscalização para estar 
em contato com os alimentos de uma forma segura, em todas as áreas do estabelecimento. Por isso, 
assim como em nossos outros processos, pensamos cautelosamente em cada produto e em suas 
aplicações, sempre colocando a saúde e segurança do consumidor em primeiro lugar.

Produzimos desde ganchos para sinalização aérea, ganchos para precificação nas gôndolas até 
correntes infinitas e réguas de aço.

Durante muito tempo, a espada foi a 
principal arma para combate corpo a corpo. 
Seu significado permanece forte na história 
antiga e moderna. Ainda hoje é usada como 
elemento simbólico em celebrações militares, 
representando a justiça e autoridade do 
oficial nas Forças Armadas.



Crescer não é evoluir, crescer é ficar maior. Evoluir é 
ficar melhor.

Autor Desconhecido
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Processo de Distribuição
Quando pensamos em distribuição, temos como principal objetivo disponibilizar a quantidade de 
produtos certos, no momento certo e no lugar certo. É preciso também um planejamento detalhado 
e estruturado, além de otimizar os processos. 

Nossos produtos são armazenados e embalados cuidadosamente antes do transporte, para que 
cheguem em perfeito estado ao destino e desta maneira, garantindo plena satisfação dos nossos 
clientes.

A principal função do Canal de Distribuição é fazer com que o produto chegue rapidamente ao local 
em que os consumidores esperam encontrá-lo.  

A OS1 está localizada estrategicamente 
entre os principais aeroportos do estado, 
(Aeroporto Internacional de Guarulhos e 
Viracopos), principais rodovias (Rodovia 
Fernão Dias, Dom Pedro I, Anhanguera, 
Bandeirantes), tendo ainda saídas para o 
Porto de Santos e América do Sul.



Se existe um único segredo do sucesso, ele está na capacidade 
de ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa. 

Henry Ford
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Processo Tecnológico
Com objetivo de oferecer o melhor em tecnologia aos nossos clientes e parceiros, estamos sempre em 
busca das maiores inovações que podem ser aplicadas em nosso segmento.

Temos em nossa linha desde produtos que se aplicam em gôndolas, como etiquetas eletrônicas até 
displays digitais em formato de totem, que podem ser posicionados em qualquer lugar da loja de acordo 
com a ação planejada.

Buscamos referências internacionais e estamos sempre conectados com o mundo digital. Para nós os 
universos online e offline devem estar integrados e aplicamos isso em nosso dia a dia e em nossas ações, 
não somente internas, como também transmitimos essa essência e facilidade aos nossos clientes. 

O circuito impresso é responsável por 
dar a vida aos aparelhos eletrônicos e é 
quem faz o fornecimento de energia aos 
mesmos. É como o nosso cérebro, onde 
os neurônios estão sempre conectados 
para garantir a comunicação com o 
restante do nosso corpo.



Inovar é criar algo pelo qual o mundo te agradecerá 
Evandro Kalfelz Schmitz
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Novos Produtos
Procurando sempre buscar por novidades e tendências de mercado, possuímos um departamento 
de novos produtos e desenvolvimento, onde aprimoramos nossas ideias através de pesquisas, 
preparamos e adequamos os nossos produtos às necessidades dos consumidores.

Oferecemos uma nova e completa experiência de compra e consumo, conhecida com Omnichannel, 
que é a integração do mundo online com o off-line, através de plataformas que transformam o consumo 
em uma experiência única, rápida e cada vez mais prática.

Estamos sempre abertos a opiniões e nos importamos com o retorno dos nossos clientes. Possuímos 
um canal de atendimento, além do retorno através das redes sociais, aplicativos de mensagens 
instantâneas e e-mails. Esta é uma prática da OS1, ouvir nossos clientes. Cada crítica ou elogio são 
levados em consideração e analisados para melhorarmos sempre os nossos produtos e serviços. Em quase tudo o que fazemos 

no nosso dia a dia encontramos 
a interação com o universo 
digital. Esta realidade está cada 
dia mais evidente e buscamos 
aproveitar dessas tecnologias 
para facilitar ainda mais a vida 
do consumidor no ponto de 
venda e no universo online.



Nenhuma grande descoberta foi feita jamais 
sem um palpite ousado. 

Isaac Newton
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Para Quem Fazemos
Nossos clientes são de extrema importância para nós. Tratamos cada projeto como se fosse a única 
prioridade. Para nós cada um possui uma necessidade distinta e fazemos o possível para atendê-las 
com excelência e pontualidade.

Temos os nossos clientes como o coração da empresa, é por eles que trabalhamos com todo o 
nosso esforço e dedicação e é para eles que damos o nosso melhor a cada dia. Prezamos uma relação 
de confiança mútua, que é a base para qualquer relacionamento, seja profissional ou pessoal.

Nos colocamos sempre à disposição para solucionar divergências ou sugerir novidades do mercado 
que possam se encaixar em cada projeto, tendo sempre a intenção de fazer o melhor e superar as 
expectativas dos nossos clientes.

Alguns dos nossos clientes e 
parceiros em nossa caminhada. 
Ao longo dos anos, construímos 
uma relação de respeito e 
confiança que perdura até hoje.



O otimismo é a fé que nos leva à realização. Nada pode 
ser feito sem esperança e confiança

Helen Keller, autora e ativista política
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Porque Fazemos
Fazemos o que gostamos, acreditamos que nossa união, comprometimento e profissionalismo nos 
levarão mais longe. Buscamos sempre trabalhar com excelência, melhorando e adquirindo novas 
experiências a cada dia. Colocamos bom humor e alegria em tudo o que fazemos e a qualquer hora.

Nossa inspiração está na beleza das coisas que os nossos olhos veem, em cada detalhe que pode ser 
pensado para proporcionar momentos agradáveis às pessoas.

Acreditamos no futuro, queremos transformar o atual estado das coisas, amamos a inovação e 
sabemos que podemos fazer melhor do que o que já existe. Acreditamos no trabalho e na capacidade 
das pessoas. Trabalhamos com ética, respeito e dedicação, olhando e sabendo que a OS1 existe para 
que possamos fazer parte do mundo e entregá-lo melhor para as próximas gerações, as vezes com 
pequenos gestos.

Gostamos de ver sorrisos, brilho nos olhos e pessoas encantadas com aquilo que está diante delas. 
E é nesse momento que percebemos que estamos no caminho certo e que devemos continuar 
caminhando nesta direção.

O horizonte não é o limite! Podemos 
chegar muito além dele. O segredo é 
estar sempre pronto para mudanças e 
acreditar que podemos sempre fazer 
o nosso melhor. Com esforço, vontade 
e dedicação chegaremos mais longe!



Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro 
que tenho forças para ir além. 

Ayrton Senna
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OS1 Sucursais
OS1 Sul | Porto Alegre - RS
OS1 Sudeste | Atibaia - SP
OS1 Nordeste | Aracajú - SE
OS1 Centro Oeste | Catalão - GO
OS1 Norte | Manaus - AM

OS1 World
OS1 Sudamerica | Assunção - PY
OS1 Europa | Lisboa - PO
OS1 América | Miami - EUA
OS1 Latina | México DF
OS1 Ásia | Shangai - CN
OS1 África | Joanesburgo - RSA

OS1 Franchising
Rua Diogo Jacome, 42
Vila Nova Conceição
São Paulo | SP | Brasil
+55 11 2366 8440
franchising@os1.com.br

OS1 Brasil S/A
Rua Itália, 225
Atibaia Jardim
Atibaia | SP | Brasil
+55 11 4412 3882
www.os1.com.br


