Manufatura

Argalit integra suas três unidades
com o sistema TOTVS
Argalit em resumo
Ano de fundação
1982

A fabricante de tintas e argamassas passou
a ter mais controle, agilidade e detalhes das
informações com o ERP da TOTVS.

Número de profissionais
200
Sede
Vianas, ES – Brasil
Site
www.argalit.com.br
Ramo de atuação
tintas e argamassas

Desafios

•
•
•

Necessidade de um sistema de
TI mais robusto
Falta de integração entre os
setores da empresa
Falta de um suporte adequado
para o sistema de TI

Unidade industrial da Argalit em
Cariacica, no Espírito Santo

Depoimento do cliente
“Tínhamos um sistema de gestão que não permitia a visualização e
administração dos processos como um todo e como a Argalit vem
crescendo em um ritmo forte, numa média de 15% ao ano, achamos
necessário implantar um sistema mais robusto e integrado. Fizemos uma
pesquisa com diversas empresas que fornecem ERP e percebemos que a
TOTVS era a que mais se adequava à nossa necessidade.
A implantação levou um ano e foi realizada nas duas unidades que
tínhamos na época. Após a virada do sistema, passamos a ter informações
mais detalhadas, o que passou a nos auxiliar na tomada de decisão.
A solução da TOTVS é importante porque faz a integração dos setores e a
gestão de todos os números da Argalit. Temos, atualmente, três fábricas e
as gerenciamos de forma ágil e eficaz por meio do novo sistema. A TOTVS
tem atendido a nossa expectativa, principalmente por causa do suporte
que nos dá.”
Raphael Machado, diretor da Argalit.

Produtos e serviços da TOTVS neste cliente

Soluções
•
•
•
•
•

•

Reunião das informações da empresa em um
mesmo sistema
Mais segurança para a tomada de decisão
Redução de papéis impressos
Agilidade e eficácia na gestão das três
unidades da Argalit
Controle das informações

ERP Série T, nos módulos:
- Financeiro
- Produção
- Manutenção
- Logística
- SAC
- TI
- Vendas

Sobre a empresa
Genuinamente brasileira, a Argalit Indústria de Revestimentos foi fundada em 23 de junho de 1982 no município de
Cachoeiro do Itapemirim (ES). Focada na produção de argamassa, a empresa foi, com o passar dos anos, expandindo o seu
portfólio. Hoje oferece 18 produtos, entre os quais tintas PVA, acrílica, texturas, esmaltes, massa-corrida e até solventes.
Conta com unidades industriais em Viana e Cariacica (ES) e em Campos dos Goytacazes (RJ), comercializando para mais de
600 cidades do Brasil.

Unidade industrial da Argalit em Cariacica, no Espírito Santo.
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Compartilhe o novo mundo.

