
Qualidade de atendimento e versatilidade para agregar 
valor aos projetos dos clientes são características 
marcantes dos serviços da Gráfi ca Rex Embalagens. 
Localizada na cidade de Nova Candelária, na região 
noroeste do estado do Rio Grande do Sul, a empresa 
conquistou reconhecimento no mercado nacional por 
meio da especialização em embalagens de papel-cartão 
e micro-ondulado.

Levando a sério o compromisso de oferecer 
serviços com o melhor custo-benefício por meio 
da modernização contínua da produção, em 2011 a 
diretoria da Gráfica decidiu adquirir a solução EFITM 
Metrics Printware, incluindo os módulos iQuote, 
Planner e JobTrack.  

“Tínhamos uma demanda de serviços crescente e 
um aumento da exigência por qualidade e controles. 
Optamos por buscar uma solução mais robusta e 
compatível ao cenário. O EFI Metrics Printware foi a nossa 
escolha em conta da extensão do software e a aderência 
com nosso processo”, conta Marcos Costa, coordenador 
de tecnologia e inovação da Gráfi ca Rex Embalagens.

Após consulta com outras empresas, os pacotes da EFI 
iQuote e Metrics Printware se destacaram diante das 
concorrentes pelos benefícios à empresa e também 
aos clientes. “A implementação da tecnologia permitiu 
uma maior assertividade e qualidade das informações 
em diferentes departamentos. Os principais ganhos 
foram nas áreas de inteligência de orçamento, análise 
de demandas, processos administrativos, apontamento 
do status da máquina, planejamento e programação 
de fábrica”, disse Costa. 

Hoje, com a abundância de dados proporcionada pelo 
sistema, a Rex é capaz de realizar análises complexas 
para tomada de decisões e oferecer maior suporte ao 
cliente. “Um dos pontos fortes do sistema é o módulo 
de orçamentos, o iQuote, que atua como uma das 
principais interfaces com o cliente. Ele permitiu grandes 
avanços na agilidade e no detalhamento das nossas 
cotações”, completou o coordenador da empresa. 

Assertividade e qualidade 
de informações garantidas 
com EFI Metrics Printware
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Crescimento contínuo

Com uma história que começou no ano de 1979, a Gráfica Rex 
Embalagens foi inaugurada na pequena cidade de Boa Vista do 
Buricá, região noroeste do Rio Grande do Sul. Com uma visão 
empreendedora e desafiadora, o sócio-fundador José Luiz Lermen 
vislumbrou futuro na profissão de gráfico e passou a produzir 
impressos comerciais diversos. Quando completou 15 anos de 
mercado, em 1994, a Gráfica Rex direcionou a produção para o 
segmento de embalagens de papel-cartão. 

Hoje, atendendo a diversas empresas dos segmentos de Autopeças, 
Alimentos, Bélico, Educativo e Transformação, a Gráfica Rex desenvolve 
e produz embalagens de pequenas e altas tiragens. A empresa possui 
clientes em todo o Brasil, mas com maior atuação nos estados de São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contando com um 
dos mais modernos parques gráficos no segmento de embalagens do 
País, cuja estrutura é de mais de 7 mil m². 

Em conta do vasto crescimento e com o objetivo de aprimorar 
o atendimento aos clientes de outras regiões, além de expandir 
a presença local, no ano de 2013 foi inaugurado um centro de 
distribuição da empresa, no estado de São Paulo. No total, a Gráfica 
Rex conta com um time de 240 funcionários e possui capacidade de 
conversão superior a 700 toneladas de papel-cartão por mês.   

Mais flexibilidade

Projetado especificamente para a indústria gráfica, o EFI Metrics 
Printware é uma solução robusta e preparada para atender às 
necessidades específicas e às particularidades de cada cliente. 
Dentre os benefícios, o sistema se destaca pela maior automação, 
integração, controle e informações para respaldar decisões rápidas e 
precisas baseadas em fatos concretos e não em deduções.

O EFI Metrics Printware também oferece a possibilidade de 
desenvolver ferramentas integradas ao banco de dados da empresa, 
permitindo que a produção incorpore demandas variadas e que 
os funcionários ofereçam informações relevantes diretamente ao 
cliente, segundo o executivo. 

Segurança na informação

Completando cinco anos de uso do EFI Metrics Printware, a diretoria 
e a área de gestão da Rex são capazes de computar as vantagens 
que o software trouxe para a empresa. Dentre os destaques está a 
segurança na tomada de decisões. “Antes tínhamos uma gestão que 
usava como base o feeling e a metodologia de cada funcionário”. O 
procedimento produtivo passou a ser totalmente padronizado. 

“Nosso volume de produção e faturamento cresceu 
consideravelmente. Calculamos um aumento de mais de 40% desde 
a aquisição do EFI Metrics Printware. Dificilmente conseguiríamos 
atender a esse incremento sem essa ferramenta de gestão”, disse Costa. 

Segundo o executivo, os benefícios são consequência de um sistema 
que oferece um banco de dados completo e acessível, que possibilitou 
o desenvolvimento de ferramentas e controles complementares. 
A implementação permitiu maior domínio de demandas variadas 
e a possibilidade de oferecer informações relevantes diretamente 
aos clientes, além do suporte acessível para auxiliar os usuários 
em seu uso. “Com essas características, conseguimos desenvolver 
ferramentas personalizadas para integrar processos e particularidades 
da Rex ao nosso software de gestão”, ressaltou. 

A integração dos diversos departamentos da empresa também se 
destaca dentre as vantagens do EFI Metrics Printware. Por meio da 
utilização de diferentes módulos, a equipe de funcionários da Rex pode 
contar com a transparência e a máxima funcionalidade do sistema.  
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Com o EFI Metrics Printware, é possível:

• Gerenciamento de vendas e fluxos de trabalho de produção   
 para qualquer material impresso em qualquer segmento: editorial,   
 promocional, embalagens, rótulos e etiquetas, conversores e outras  
 impressões de segurança.

• Concentração de informações em um único sistema.

• Interface do usuário que pode ser personalizada pelo cliente.

• Eliminação de tarefas manuais e automação de processos.

• Planejamento completo com uma visualização detalhada de cada   
 estágio do processo, incluindo a integração de tarefas executadas   
 pelos funcionários.

• Monitoramento dos documentos e relatórios das atividades de   
 todos os departamentos.

• Maior agilidade nos processos internos, incluindo atendimento    
 ao cliente.

• Comunicação alinhada entre todas as áreas da empresa.

• Identificação rápida de incidentes.

• Redução significativa de erro humano.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI impulsiona o sucesso.  
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis,
revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade de impressoras,
tintas, front ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócio,
que transformam e simplificam todo o processo de produção, aumentando a sua competitividade
e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com ou ligue para (11) 2199-0100 para obter
mais informações.


