
Entre 2008 e 2009, a Gráfi ca Aquarela passou por 
uma importante transição que alterou os rumos da 
empresa. Após se mudar para um novo e espaçoso 
ambiente de 20 mil m², localizado na cidade de 
Barueri, região oeste da Grande São Paulo, a diretoria 
da empresa decidiu investir no sistema integrado de 
gestão gráfi ca, EFI™ Metrics Printware®, para ampliar 
seus serviços e alcançar novos mercados. “A Aquarela 
passava por uma redefi nição em seu modelo de 
negócio. Nosso objetivo era atingir novos clientes e 
agregar valor às demandas existentes”, contou o diretor 
executivo da gráfi ca, Moacir Pirondi.

A necessidade de adquirir esta robusta solução 
acompanhou os planos de ampliação da empresa 
e também as solicitações internas. “Existia um 
grande descontentamento de muitos de nossos 
colaboradores em relação ao software que nos dava 
apoio anteriormente”, explicou Pirondi. Após pesquisar 
e consultar outras marcas no mercado, a diretoria 
optou pela aquisição do pacote completo EFI Metrics 
Printware, levando em conta o reconhecimento       
que o sistema conquistou no mercado e                        
a integração oferecida. 

“O Metrics é um software maduro e especifi camente 
desenvolvido para a indústria gráfi ca. 

É uma tecnologia que permite a efi ciente integração 
dos departamentos da Aquarela. Estes fatores foram 
fundamentais e um diferencial no momento da 
aquisição”, ressaltou o diretor da empresa. 

Com entrada única, completa base de dados e 
qualidade no planejamento de controle de fabricação, 
a solução melhorou a satisfação dos funcionários 
da empresa e tornou a produção mais alinhada e 
segura. O diretor conta que atividades anteriormente 
produzidas manualmente ou controladas por sistemas 
paralelos, passaram a ser feitas com precisão e a união 
das informações. “Passamos a ter mais confi ança nos 
processos, na qualidade dos dados apurados e com 
signifi cativo ganho de tempo”. 

Mais integração 
e segurança na troca 
de informações 
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Precisão e Economia

Entre os benefícios do sistema EFI Metrics Printware, o diretor da 
Gráfica Aquarela destaca a usabilidade simplificada e a integração de 
dados entre os departamentos. “Quando uma etapa da produção era 
cumprida esta informação não entrava no sistema, de maneira que 
todos os departamentos conseguissem acessar. Hoje, inserimos uma 
nota no software e ela gera os resultados no sistema como um todo”, 
contou Pirondi. A tecnologia dinamizou a comunicação entre os 
colaboradores da empresa com resultados atualizados e on-line.

Em pouco tempo de uso do EFI Metrics Printware, a Aquarela pode 
computar o retorno do investimento. A gráfica conseguiu reduzir 
o número de funcionários e otimizou o processo de produção. “A 
equipe do escritório, que é mais enxuta, exerce o mesmo trabalho 
anterior e com muito mais qualidade”, disse o diretor. “De uma 
forma geral esse retorno contextualiza o avanço na produtividade 
gráfica que conquistamos com o EFI Metrics Printware, entretanto, 
se conversarmos com os colaboradores que usam o sistema para 
diferentes tarefas, cada um apontará uma vantagem que otimizou 
seu trabalho”.

Ainda entre os benefícios da solução, Pirondi ressalta: “Conseguimos 
ficar à frente da concorrência, com um PCP reduzido e proporcionar 
mais segurança na execução das tarefas dos funcionários por 
diminuir consideravelmente a possibilidade de erros. Isso só foi 
possível porque contamos com uma tecnologia consolidada              
e eficiente”. 

Parceria Consolidada

Após quase 10 anos desde a aquisição do EFI Metrics Printware, 
Pirondi garante “Temos uma relação de parceria com a EFI.                 
A segurança e estabilidade do EFI Metrics Printware, permite que 
nosso foco seja direcionado aos processos reais e importantes                 
para a companhia”. 

O bom atendimento também é marcante na relação entre a EFI 
e a Aquarela. “Sempre que identificamos uma nova demanda, 
recorremos a nossa parceira para saber quais são as soluções do 
portfólio da empresa que podem ajudar. No momento, por exemplo, 
estamos estudando algumas mudanças e não tem como não tratar 
com a EFI”.  E Pirondi completa, “a relação que estabelecemos é uma 
via de mão dupla, pois também temos a liberdade de fazer sugestões 
para aprimorar a solução”. 

A Gráfica Aquarela hoje conta com 
uma estrutura bem equipada e cerca 
de 150 colaboradores. Fundada há 
mais de 60 anos, a empresa tem em 
seu DNA a modernização contínua 
e a capacidade de adaptação 
aos momentos do mercado, que 
resultaram na longa trajetória de 
sucesso e reconhecimento no 
setor, atendendo clientes de todos 
os segmentos, desde bancos, 
laboratórios médicos, cervejarias       
e outros. 
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Entusiasta do sistema EFI Metrics Printware, o diretor executivo 
finaliza “Software é como juiz de futebol, quanto menos aparecer, 
melhor. Isso significa que está tudo caminhando bem. Como gestor 
hoje não tenho nenhuma preocupação de perder informações ou 
passar resultados sem segurança. Estamos bastante satisfeitos e 
tranquilos com essa conquista”. 

Atuação Abrangente

A Gráfica Aquarela hoje conta com uma estrutura bem equipada e 
cerca de 150 colaboradores. Fundada há mais de 60 anos, a empresa 
tem em seu DNA a modernização contínua e a capacidade de 
adaptação aos momentos do mercado, que resultaram na longa 
trajetória de sucesso e reconhecimento no setor, atendendo clientes 
de todos os segmentos, desde bancos, laboratórios médicos, 
cervejarias e outros. 

Com o EFI Metrics Printware, a empresa é capaz de gerar cerca 
de dois mil orçamentos por mês. A solução também permite que 
sejam executadas, com eficiência, no mínimo 300 ordens de serviço 
mensalmente, além do inventário para o controle de estoque, que 
inclui cerca de dois mil itens, sem que seja preciso parar a produção. 
“Esse sistema impulsiona nossa atuação diante da concorrência com 
vários diferenciais no mercado”, explicou.  Mais Flexibilidade

Projetado especificamente para a indústria gráfica, o EFI Metrics 
Printware é uma solução robusta e preparada para atender as 
necessidades específicas e particularidades de cada cliente. Entre 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.

Resultado:

“Software é como juiz de 

futebol, quanto menos 

aparecer, melhor. Isso

significa que está tudo 

caminhando bem. Como 

gestor hoje não tenho 

nenhuma preocupação 

de perder informações 

ou passar resultados sem 

segurança. Estamos bastante 

satisfeitos e tranquilos com 

essa conquista”

MOACIR PIRONDI, DIRETOR 
ExECuTIvO 
GRÁFICA AQuARELA

Moacir Pirondi, diretor executivo da gráfica Aquarela



Com0417_BP

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 (55 11) 2199-0100 para obter
mais informações.


