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Mudanças tecnológicas



Mudanças tecnológicas



Como estamos 

nos preparando 

para o futuro?



Futuro dos produtos gráficos !

Produtos afetados pela digitalização e informatização.

• Jornais e Revistas com conteúdo volátil.

• Tabloides e encarte de jornais.

• Faturas, extratos, talão de cheques.

• Formulários contínuos e impressos padronizados.

• Alta tiragem de material de propaganda e livros.

• Manuais e apostilas



Futuro dos produtos gráficos !

Produtos gráficos em crescimento

• Embalagens rígidas e flexíveis

• Impressos personalizados de baixa tiragem

• Sacos e sacolas promocionais

• Etiquetas e Rótulos

• Banners e Sinalização

• Adesivação de frotas e personalização de veículos



Futuro dos produtos gráficos !

Mas Atenção !

Margens cada vez menores, obrigando a 

busca constante de otimização dos custos e 

processos.

Produtos que agregam valor sempre terão 

espaço no mercado.

Aumento da concorrência e seleção natural !



CUSTO PREÇO
Estratégia

RECURSOS INSUMOS Impostos

Comissões
Margem

Fatores de Influência
• Volume de Produção

• Eficiência

Fatores de Influência

• MERCADO

Otimização

Foco Estratégico da Empresa



Poucos Pedidos Grandes Muitos Pedidos Pequenos

Vendas

Vendedor é a chave Várias fontes de captação de pedidos

Relacionamento Pessoal Automação

Negociação pedido a pedido Política de preços e contratos

Produção

Grande atenção a cada 

produto
Processo padronizados e repetitivos

Alto custo fixo por pedido Baixo custo fixo por pedido

Otimização OP Otimização do Lote

Financeiro
Poucas notas emitidas Automação Faturamento 

Simplificação de cobrança Recebimento

Gerencial Resultado do Pedido
Resultado por 

produto/tecnologia/cliente

Foco Estratégico da Empresa



O que fazer ?

Informatizar e tomar decisão com informações 

seguras, é a melhor forma de se manter no 

mercado de maneira rentável o que permite seu 

crescimento sustentado.



Investimentos em TI nas empresas

Brasil Alemanha EUA

Media Min Max Media Min Max Media Min Max

Receita (em milhões) $14 $1 $76 $42 $6 $366 $63 $1 $430

Num Funcionários 257 100 500 215 100 500 213 100 500

Numero de PCs 83 14 500 129 14 500 132 14 500

Gastos TI % Receita 4,0% 1,0% 20,0% 2,9% 1,0% 20,0% 5,4% 1,0% 50,0%

Estudo Keystone Strategy 2009



Mais capacidade de TI, maior crescimento

*** CAGR (Compound Annual Growth Rate), ou Taxa Composta Anual de Crescimento



Perguntas que devo fazer na empresa.....

O que espero da minha empresa nos próximos anos, como ela será ?

Quais são minhas principais qualidades e dificuldades ?

Quando preciso de informação para tomada de decisão estratégica, onde 

busco ? 

Utilizo meu sistema apenas para o operacional de minha empresa ?

Confio nas informações do meus sistema informatizado de gestão ?

Quando foi a ultima vez que revisei meus processos internos?

Estes processos, estão alinhados com o meu sistema informatizado de 

gestão ?

Meus sistema de gestão está obsoleto, existe alguma coisa melhor ?



E como tirar maior proveito 

da informatização da 

minha empresa ?



Integração processo Digital
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www.metrics.com.br



www.efi.com



Frases para refletir......

“No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.”

“Fazendo a mesma coisa dia após dia, não há de se esperar resultados 

diferentes.”

“Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos.”

“Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o 

contrário.”

“Penso noventa e nove vezes e nada descubro; deixo de pensar, 

mergulho em profundo silêncio - e eis que a verdade se me revela.”

Albert Einstein

http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/


Perguntas !



Obrigado !

alexandre.rodrigues@efi.com


