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Nós somos  
o que fazemos 
repetidamente,  
por isso  
a excelência  
não é um ato,  
mas um hábito.
Filosofia de Aristóteles





SUMÁRIO

Diferenciais
 Personalização 7

  Encadernação 12

  Separadores 14

 Papéis 15

 Capas 16

 Fechamento 20

 Acessórios 22

Presentes corporativos  
 não sazonais
 Planners 28

 Cadernos executivos 30

  Papertalks 32

 Caderneta e blocos 34

 Risque e rabisque 35

 Sticky Notes 36

 Kits / Press Kits 38

 Lamy 44

 Canetas Premium 52

 Canetas Especiais 56 

 Lápis 57 



Especiais
 Pastas e fichários 68

  Maletas 69

 Mostruários 70

Embalagens Premium
 Rigid Boxes 75

Marca Própria 
 Itens Customizados  87 

 Presentes corporativos  
 sazonais
 Calendários 61

 Kits de final de ano 65



DIFERENCIAIS

Anos de experiência nos 
permite oferecer diferenciais 
competitivos e com ótimo 
custo x benefício.

Personalização

Encadernação

Separadores

Papéis

Capas

Fechamentos

Acessórios
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IMPRESSÃO DIGITAL
Impressão digital inkjet LED UV: rápida e com 

excelente custo x benefício. 

< USO > capas, caixas, canetas, clip plástico, 

roll notes, dispenser acrílico, etc.  

PERSONALIZAÇÃO

IMPRESSÃO DIGITAL 3D
Impressão Digital 3D com relevo tridimensional. 

Ofereça aos seus clientes um produto diferenciado.

< USO > Papertalks, cadernos, agendas, caixas e 

outros itens de baixa tiragem.
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HOT STAMPING
Acabamento especial, automatizado, 

com diversos efeitos: metálico, colorido, 

perolizado, holográfico... 

< USO > logos, frases e detalhes que 

merecem um brilho diferenciado.

HOT STAMPING DIGITAL
Disponível nas cores prata e dourado, 

uma opção diferenciada e com a 

possibilidade de personalização com 

dados variados. 

< USO > logos, frases e detalhes que 

merecem um brilho diferenciado. 

PERSONALIZAÇÃO
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BAIXO E ALTO RELEVO
Detalhe sensível ao tato, seu produto 

com mais elegância. 

< USO > capas e caixas rígidas em 

médias e grandes tiragens. 

SERIGRAFIA
Impressão ou detalhes em verniz 

localizado destacam a sua marca. 

< USO > capas e caixas rígidas em 

média e baixa tiragem.

PERSONALIZAÇÃO
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DADOS VARIÁVEIS
Ofereça peças únicas. 

Personalizamos com o nome 

do seu cliente.

PERSONALIZAÇÃO
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PRODUTOS 100% 
CUSTOMIZADOS

Sua marca em qualquer um dos nossos produtos, 

como: cadernos, agendas, fichários, cadernetas, 

canetas, caixas e Sticky Notes.

PERSONALIZAÇÃO
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WIRE-O
Encadernação com 

duplo anel em processo 

semiautomático.

Disponível em diferentes 

tamanhos e cores.

WIRE-O OCULTO
O Wire-o pode ser oculto com 

uma lombada redonda com 

grooving*.

* Um recurso que utiliza facas 

especiais que fazem cortes 

precisos em canaletas, 

extraindo material do papelão e 

possibilitando a articulação.

ENCADERNAÇÃO
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FERRAGEM
Importação direta de 

ferragens para planners, pastas 

e fichários. Nosso processo 

automático garante qualidade 

e preço competitivo. 

Disponível em: Niquelada, preta 

e dourada.

ENCADERNAÇÃO

Encadernação

COSTURA
Uma encadernação 

costurada automatizada 

garante qualidade 

e segurança ao seu 

produto.
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SEPARADORES 
INTERCAMBIÁVEIS
Separadores intercambiáveis com 

encaixes revestidos em poliéster. 

É possível remover e recolocar 

conforme necessidade.

*patente requerida

SEPARADORES COM ABA
As abas em poliéster podem ser “writeable”. 

Você escreve e apaga o quanto quiser à 

caneta ou lápis. Disponibilizamos 3 formatos 

com cores variadas.

SEPARADORES
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EXCELÊNCIA NO PAPEL 
Papéis são a nossa paixão e a nossa alma! Vamos atrás das melhores 

matérias primas. Sabe quais são? São aquelas que respeitam a ética e o 

meio ambiente e que têm excelente desempenho!

Certificação FSC + SCS

Usamos papéis com selo 

FSC (Forest Stewardship 

Council) + SCS (Scientific 

Certification Systems). 

Esses selos atestam 

que a madeira utilizada 

na fabricação do papel 

utilizado é proveniente 

de florestas bem 

manejadas e fontes 

controladas. Favorecemos 

empresas responsáveis, 

que respeitam o meio 

ambiente, a legislação, o 

direito dos trabalhadores e 

da comunidade.

Papel  
acid free 

Todos os miolos 

são produzidos em 

papel Book Slim 

Millenium. Esse 

papel é alcalino, 

off-white e isento 

de cloro, produzido 

a partir de fibras 

virgens de celulose, 

desenvolvido 

especificamente 

para o mercado 

editorial e tem longa 

durabilidade.

Tinta 100% 
vegetal

Todos os nossos 

impressos usam a 

Toyo Ink, uma tinta 

livre de solventes, 

que não prejudica 

o meio ambiente.

Cola à base d´água

Para confecção dos 

Sticky Notes, a Ótima 

possui tecnologia 

européia de ponta. A 

cola adesiva Aquatack 

é de origem alemã e 

usa água em vez de 

solvente.

pH

PAPÉIS
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CAPAS

Temos variedade de 

possibilidades de 

papéis especiais para 

revestimentos.

16



CAPA DURA
Nossas capas podem ter abas retas ou 

irregulares. Customizamos do seu 

jeito.

LAMINAÇÃO 

Confira as nossas opções de 

laminações de proteção:

• Fosca Normal

• Fosca Normal Gofrada

• Brilho Normal

• Brilho Gofrada

• Anti-risco

• Soft Touch

CAPAS
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CAPAS

CADERNO COM 
CAPA FLEXÍVEL
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COURO 
RECONSTITUÍDO
Quer um material 

diferente? O couro 

reconstituído é produzido a 

partir de aparas industriais 

de couro, que são 

processadas, reaglutinadas 

e colorizadas. Lindo, 

resistente e ecológico, pois 

aproveita resíduos que não 

podem ser descartados no 

meio ambiente.

CANTO REDONDO PERFEITO
Nosso processo automático faz cantos redondos em 

capa dura, sem variações ou imperfeições.

CAPAS
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ELÁSTICO
Uma opção prática com processo 

automatizado e acabamento impecável. 

Disponível em diversas cores e larguras.

FECHAMENTO 
MAGNÉTICO
Processo de inserção do 

magnético dentro do papelão 

automatizado sem marcas. 

Pode ser usado:

Papertalks, fichários, caixas 

premium e outros.

FECHAMENTOS
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FECHAMENTOS

TRAVA PLÁSTICA
Uma opção prática, mais econômica e mais 

um espaço para personalização da sua marca. 

Exclusividade da Ótima.
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ACESSÓRIOS

BLOCOS DE 
STICKY NOTES
Personalize seus produtos com 

Sticky Notes, e ofereça mais 

praticidade no dia a dia com 

adesivos reposicionáveis.
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MARCADOR DE  
PÁGINA MAGNÉTICO 
COM STICKY NOTES
Marcador 2 em 1: além de marcar 

páginas, também oferece Sticky Notes 

para anotações rápidas. 

RÉGUA COM  
STICKY NOTES
Uma opção de customização 

para deixar o seu produto mais 

funcional para as necessidades 

do dia a dia dos seus clientes.

ACESSÓRIOS
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ACESSÓRIOS

PORTA CANETA 
ELÁSTICO
O nosso porta caneta elástico é 

muito resistente e diferente. Não 

deixa marcas na capa e temos 

diversas cores disponívei
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CLIP PLÁSTICO*
Mais uma opção de espaço para ser personalizado com a sua marca.

*PATENTE REQUERIDA

ACESSÓRIOS

CORTE COLORIDO
Pintura lateral do miolo em diversas cores.  

Este recurso é utilizado apenas em produtos costurados, como: 

Papertalks e livros.
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Planners
Cadernos executivos
Papertalks
Cadernetas e blocos
Risques e rabisque
Sticky Notes
Kits e press kits
Lamy - Design made in 
Germany
Canetas Premium
Canetas e lápis

PRESENTES 
CORPORATIVOS 
NÃO SAZONAIS
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PLANNERS
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PLANNERS
CORPORATIVOS
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Com o Planner você organiza o miolo 

e os acessórios conforme suas 

necessidades e rotina. 

É um produto versátil disponível em 

dois formatos o A5 (148 x 210mm) e 

Maxi (125 x 200mm). 

Sua versão básica vem com:

4 Separadores

Miolo

Opcionais:

Premium gift box, onde a tampa vira 

quadro.

Refil de Agenda Datadas (ano 

vigente) ou Agenda Permanente.

Envelope Plástico

Caderno Omega Destacável

Risque e Rabisque com Sticky Notes

Separadores aba lateral ou superior

Folhas Pautadas

Folhas Quadriculadas

Folhas Pontilhadas

Folhas em Branco

Folhas Coloridas Sem Impressão

PLANNERS

2a 3a 6a Sáb

Dom

4a 5a

2019jan

01

02

03

04

*CAIXA QUADRO
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CADERNOS 
EXECUTIVOS

Diferentes estilos,

tamanhos e formatos com 

capa dura em revestimentos 

especiais importados ou 

impressa em papel couchê. 

A encadernação pode 

ser com wire-o inteiro ou 

segmentado.

Quanto ao miolo temos 

as opções: pautado, 

quadriculado, pontilhado, 

ou em branco.
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CADERNOS EXECUTIVOS
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PAPERTALKS
Cadernos costurados em quatro opções de tamanho com 

cantos arredondados e capa dura ou flexível.

Oferecemos opções prontas que você personaliza apenas 

com a sua logo, ou pode customizar 100% com bolsa, fita 

de cetim, miolo colorido, borda colorida e clip plástico.

Quanto ao miolo temos as opções:  pautado, quadriculado, 

pontilhado, ou em branco.

MAXI
125 x 200 mm

MINI
92 x 137 mm

ULTRA
177 x 240 mm

SLIM
92 x 167 mm
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PAPERTALKS
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CADERNETA E BLOCOS
Diferentes formatos e opções de encadernação, acabamentos e fechamentos. 

Customize o produto do seu jeito.

Miolo personalizado, impresso em papel reciclado ou offset, pode ser pautado, 

quadriculado, pontilhado ou em branco.

CADERNETA E BLOCOS
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RISQUE E 
RABISQUE
Disponível em tamanho A4 e A3, 

consiste em um suporte rígido 

com papel para anotações que 

pode ser personalizado com a 

sua marca. É possível realimentar 

com papel facilmente 

encontrado.

RISQUE E RABISQUE
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STICKY NOTES 
Variedade de formatos de blocos com cortes precisos e sem 

rebarbas.

Formatos exclusivos para sua marca também é um diferencial, a 

impressão pode ser feita em até quatro cores e em diversas opções 

de papéis.

São 15 cores de papel em estoque:

• branco, apricot, cinza e kraft;

• 4 cores brilhantes: amarelo, rosa, verde e laranja;

• 4 cores pastel: amarelo, rosa, verde e azul;

• 3 cores de papel reciclado: branco, reciclado natural e verde.

DIVERSOS FORMATOS

FORMAS ESPECIAISROLL NOTES
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STICKY NOTES
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KITS E PRESS KITS

KITS E PRESS KIT
Apresente sua marca com um kit impecável. Uma ótima opção 

para lançamento de campanhas, entrega de imóveis, novos 

produtos e serviços, eventos e etc. Não há limites para a 

produção de kits e press kits.
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KITS E PRESS KITS
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A base da caixa é 
um porta papel A4

A tampa é um 
quadro decorativo 
personalizado

KITS CAIXA QUADRO
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KIT 1
• Planner 
• Caneta
• Caixa

KIT 2
• Papertalk Ultra 
• Conjunto sticky notes
• Caneta
• Caixa

KIT 3
• Papertalk Maxi 
• Conjunto sticky notes
• Caneta
• Caixa

KIT 4
• Papertalk Maxi 
• Dispenser de acrílico
• Caneta
• Caixa

KIT 5
• Papertalk Maxi 
• Bloco de mesa
• Caneta
• Caixa
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PRÊMIO FERNANDO PINI 
DE EXCELÊNCIA GRÁFICA 

2017.

KITS E PRESS KITS
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2 PRÊMIOS OSCAR 
SCHRAPPE SOBRINHO DE 
EXCELÊNCIA GRÁFICA 
2018.

KITS E PRESS KITS
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A Ótima é a distribuidora 
brasileira exclusiva da 
Lamy para mercado de 
presentes corporativos.

A marca LAMY é sinonimo de instrumentos de escrita 

de alta qualidade, definidos pela sua estética moderna 

atemporal e funcionalidade perfeita. Sua história de 

sucesso começou há mais de 50 anos com o LAMY 

2000: em 1966, o modelo estabeleceu o design claro 

e inconfundível que ainda define o estilo de todos os 

produtos da marca - o design de Lamy.

Como uma empresa familiar independente, Lamy tem 

sido associada à Heidelberg desde que foi fundada 

em 1930 e, portanto, garante alta qualidade, “Made 

in Germany”. Com uma produção anual de mais de 

8 milhões de instrumentos de escrita, a Lamy hoje 

não é apenas o líder de mercado na Alemanha, mas se 

desenvolveu para se tornar uma marca internacional. 

A empresa continua a definir tendências, não apenas 

através de suas edições especiais anuais, mas também 

por inspirar entusiastas da escrita em todo o mundo 

com suas cores inovadoras e acabamentos de superfície.

*IMPORTAMOS CONFORME DEMANDA TODAS AS 
CORES QUE NÃO TIVERMOS EM ESTOQUE.
 WWW.LAMY.COM 
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FÁBRICA DA LAMY  
EM HEIDELBERG, ALEMANHA.
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Um bestseller: muitas cores charmosas, design 

atemporal e ergonomia perfeita. Essas são apenas 

algumas das razões pelas quais a LAMY Safari 

é uma das nossas canetas mais populares entre 

os jovens. O seu desenho distinto garante total 

conforto na escrita.

SAFARI 019 BLACK

SAFARI 017 UMBRA
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M+

UMA COMPANHEIRA CONFIÁVEL.

Seu design atemporal e alta funcionalidade, 

perfeita para todas as situações de escrita. 

Modelo com mola de aço ou clipe de 

plástico e mecanismo de pressão com 

unidade de pressão integrada.
LO G O M + 2 0 4 - R E D

LOGO M+ 204 - WHITE

LOGO M+ 204 - BLUE

LOGO M+ 204 - BLACK
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Design simples e grande diversidade. 

O desenho atemporal e alto nível de 

funcionalidade da LAMY Logo fazem dessa 

caneta uma parceria de confiança para 

qualquer escrita.

LOGO 206 - BRUSHED

LO G O 2 0 5 - M AT T B L AC K 
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Caneta esferográfica com design funcional, 

corpo triangular e detalhes com soluções 

sofisticadas. LAMY Noto: escrita suave, todos 

os dias. 

DESIGNER: NAOTO FUKASAWA

NOTO 283 - WHITE SILVER

NOTO 283 - NIGHTBLUE SILVER

NOTO 283 - BLACK SILVER

NOTO 282 - BLACK
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SURPREENDENTEMENTE SIMPLES. 

Uma caneta com design limpo e discreto, que fascina 

por seus detalhes originais. 

DESIGNER: EOOS

GENIAL E VERSÁTIL. TÃO BONITA QUANTO PRÁTICA

Em um único instrumento você tem uma caneta 

esferográfica, uma lapiseira e um marcador - e o seu 

trabalho sob controle o tempo todo.

DESIGNER: GERD A. MÜLLER

ECON 240

TWIN PEN 606 BRUSHED
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ESTOJOS 
Estojos de diferentes 

revestimentos que valorizam 

ainda mais a sua LAMY.
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PREMEC CHALK METAL 
Uma versão sofisticada com cano de metal 

envernizado e clipe  de plástico. 

Com sua marca numa gravação a laser 

brilhante cria uma impressão especialmente 

sofisticada. 

Disponível em: preto, titanium, ouro rosa 

e azul.

A Chalk Metal é recarregável.

WWW.PREMEC.CH
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CANETAS PREMIUM

CONSULTE CORES DISPONÍVEIS 
NO ESTOQUE

PREMEC CHALK
Essencial e icônica, a caneta Chalk é 

totalmente personalizável (Corpo + Clipe 

+ Botão). Tem proporções harmônicas e 

detalhes refinados. A forma é simples e 

sofisticada para o apelo universal.

Consulte cores disponíveis.

Chalk foi indicada ao German Design 

Award 2015 e conquistou o Good Design 

Award ™ 2013.
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CANETAS PREMIUM

TORSION  
NASCIDO PARA SE TORNAR UM ÍCONE.

Criada combinando beleza e técnica, é inspirada na 

silhueta simplificada das volumosas linhas laterais 

dinâmicas dos carros esportivos italianos.

O modelo TORSION possui uma forte identidade estilística 

caracterizada por linhas tensas e rápidas que, após uma 

torção no corpo, convergem em um apoio ergonômico e 

confortável. Uma caneta para quem gosta de estilo, mas 

se recusa a comprometer a funcionalidade.

Cores disponíveis em Estoque: Preta com Clip Branco e 

Botão vermelho ou preto.

Importamos as demais cores, conforme demanda.

CONFIRA NO SITE: WWW.PREMEC.CH
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CANETAS PREMIUM

PREMEC RADICAL
O design RADICAL - caneta exclusiva e 

distintiva de qualidade suíça.

Minimalismo convincente para uma caneta 

de nova geração. Capaz de atrair por suas 

linhas harmônicas modernas e eficazes, a 

Radical expressa a mais recente fronteira 

do design suíço, traduzida em um 

dispositivo funcional.

Cores disponíveis em Estoque: Branca e 

Preta com ou sem Clip.

Importamos as demais cores, conforme 

demanda.

CONFIRA NO SITE: WWW.PREMEC.CH
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CANETAS  

Dema

Qualidade e design 

italiano desde 1970.

CANETAS

CONSULTE CORES DISPONÍVEIS 
NO ESTOQUE56



CANETAS E LÁPISLÁPIS 

LÁPIS 
Com muita elegância nossos lápis* 

são diferenciados com vidros facetados,  

coloridos e muito brilhantes.

Ao todo oferecemos 12 cores.

*LÁPIS CERTIFICADO PELO INMETRO.
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LÁPIS 

PERSONALIZE OS LÁPIS 
COM A SUA MARCA.

Lápis de madeira preta, na
cor preta com borracha e
guarnição nas cores, prata,
preto ou dourado.

Lápis de madeira preta, sem
borracha com cap branco ou
preto.

Lápis de madeira natural, na cor
natural com borracha branca ou
preta e guarnição prata.
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LÁPIS 

Lápis de madeira natural 
disponível em cinco cores, com 
borracha branca e guarnição 
prata. Lápis de madeira

natural, cor natural, com
dipping branco ou preto.

Lápis de madeira natural
disponível em cinco cores,
sem borracha e com cap
branco.
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Calendários
Kits de final de ano

PRESENTES 
CORPORATIVOS 
SAZONAIS

Quer ser lembrado o ano 
inteiro? Invista em agendas, 
calendários e kits de final 
de ano inteligentes, práticos  
e diferenciados.
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CALENDÁRIOS
Um brinde tradicional, reinventado em uma versão prancheta é 

uma opção diferente de se fazer presente.

Formato

Os calendários podem ser de mesa ou de parede. Modelos 

táteis, esculturas de mesa, blocos de montar e versões 

com Sticky Notes. 

Com papéis especiais, formatos 

inusitados e acabamentos 

diferenciados, tudo é possível 

com criatividade.

CALENDÁRIOS
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CALENDÁRIO
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CALENDÁRIO
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CALENDÁRIO
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KITS ESPECIAIS
Escolha os produtos 

que os customizamos 

e desenvolvemos uma 

embalagem exclusiva e 

personalizada.

KITS FINAL DE ANO

PRÊMIO OSCAR SCHRAPPE 
SOBRINHO 2017
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KITS FINAL DE ANO
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EM CRIAÇÃO

ESPECIAIS

Desenvolvemos os mais diversos 
projetos com excelência e 
qualidade.

67

Pastas e fichários
Maletas
Mostruários



PASTAS E FICHÁRIOS

PASTAS E 
FICHÁRIOS
Quer investir em itens 

de extrema versatilidade 

e praticidade? 

Oferecemos diversidade 

de formatos, modelos 

de ferragens, e 

alta capacidade de 

produção. 
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MALETAS
Maletas rígidas com alça e 

fechamento plástico é uma 

opção diferente para eventos e 

sazonalidades. 

MALETAS
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MOSTRUÁRIOS

MOSTRUÁRIOS
Os mostruários são peças fundamentais em qualquer 

venda. Produzimos de acordo com o seu projeto, com 

amostras coladas ou encaixadas.
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MOSTRUÁRIOS

Também desenvolvemos mostruários de grandes 

formatos. Nosso equipamento possibilita a produção 

de peças de até 700mm x 1.000mm.
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MOSTRUÁRIOS
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MOSTRUÁRIOS
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MOSTRUÁRIOS
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• Modelo padrão ou totalmente customizável.

• Personalização ágil e diferenciada.

• Impressão com 4 cores digital LED UV 3D

• Impressão com hot stamping digital nas cores 

prata e dourado

• Capa dura automática

• Fechamento tampa e fundo, com elástico, fitas e 

fechos diferenciados

• Grande variedade de revestimentos

EMBALAGEM 
PREMIUM

Invista em uma Rigid Box e 
surpreenda na apresentação de 
seus produtos com nossa linha  
de embalagens premium.
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EMBALAGEM PREMIUM
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EMBALAGEM PREMIUM
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Revestimento importado
EMBALAGEM PREMIUM

Splendid
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EMBALAGEM PREMIUM

JOIAS H.MARIA
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EMBALAGEM PREMIUM
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EMBALAGEM PREMIUM

PRÊMIO FERNANDO PINI DE EXCELÊNCIA 
GRÁFICA 2016 EMBALAGEM SAZONAL E 
MELHOR ACABAMENTO CARTOTÉCNICO
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EMBALAGEM PREMIUM
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EMBALAGEM PREMIUM
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EMBALAGEM PREMIUM
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EMBALAGEM PREMIUM
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EMBALAGEM PREMIUM
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MARCA PRÓPRIA

Personalize nossos produtos  
com o seu design e com a sua 
própria marca.
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MARCA PRÓPRIA
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MARCA PRÓPRIA
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