Desafios

Cliente
•
•
•
•
BISCOITOS MABEL
Localidade
Fábrica Mabel de
Aparecida de Goiânia
BR 153, km 13
Aparecida de Goiânia –
Goiás
CEP: 74.984-431
Telefone: (62) 40066000

Site
www.mabel.com.br
Segmento
Manufatura
Número de profissionais
2900 diretos
10 mil indiretos

Implementar todas as aplicações da TOTVS, com
banco de dados Progress
Otimizar a velocidade de faturamento diário das
cargas
Otimizar os processos do Centro de Distribuição
Fazer uma revisão geral em rotinas, processos e
treinamentos aos usuários
Produtos & Serviços da TOTVS

•
•

ERP – Sistema de Gestão Empresarial (EMS 2 e 5)
ECM – organização de conteúdo não estruturado

Na Mabel, expansão se faz com pessoas.
A Mabel é uma empresa nacional, focada na produção
de biscoitos no Brasil. Fundada há 57 anos, alcançou
faturamento aproximado de R$ 500 milhões em 2008.
Possui cinco fábricas, situadas nos estados de Goiás,
Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e
Sergipe. Nos últimos três anos, a empresa diversificou
sua produção, atingiu um portfólio de mais de
uma centena de produtos, e entrou também para a
categoria de panificação com as torradas Mabel. O
grupo ainda exporta suas mercadorias para mais de
35 países, em quatro continentes.
Depoimentos
“Nosso problema (quando houve a migração para EMS2 e para o EMS5), é que existia uma resistência interna
quando buscávamos eliminar as customizações. Agora, voltamos a contar com o apoio da TOTVS para chegarmos
a um nível de maturidade ideal do sistema, para as necessidades do Grupo”.
Vicente Barros, diretor-presidente da Mabel
“Em 2010 reavaliaremos processos e buscando utilizar o máximo de recursos e soluções TOTVS, adequando ao
novo cenário contábil e fiscal do Brasil”.
Marcelo Catunda, diretor- administrativo financeiro da Mabel
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