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Original de Luz, interior de Minas Gerais, a Clap Foods 
nasceu em 1991, com a produção de pães de queijo e outros 
quitutes mineiros, como biscoitos de queijo e broinhas de 
milho. Hoje, sob a marca Maricota Alimentos, a empresa 
é uma das principais fábricas de produtos alimentícios do 
País, atuando em todos os estados brasileiros e no mercado 
internacional (EUA, Espanha, Argentina, Luxemburgo, 
França e Angola). A qualidade do atendimento, junto com 
a escolha da matéria-prima e o processo de fabricação, que 
é acompanhado em detalhes com nutricionistas, técnicos 
e operadores especializados, compõem os principais 
diferenciais da marca.

A TOTVS foi escolhida em 2009 porque foi a que apresentou a melhor aderência de sistema ao nosso negócio, além de bom 
preço e excelentes condições de pagamento.

•	 Unificação dos diversos sistemas em um único ERP
•	 Necessidade de informatização de processos
•	 Necessidade da diminuição de erros humanos nas 

notas fiscais
•	 Necessidade de integração com a legislação fiscal

•	 Integração e padronização dos processos
•	 Modernização do sistema
•	 Acompanhamento das operações e registro de 

histórico das movimentações de todas as áreas
•	 Facilidade para encontrar divergências e erros

•	 ERP linha RM 
•	 Módulo Financeiro
•	 Módulo Fiscal
•	 Módulo Compras e Suprimentos
•	 Módulo Vendas e Faturamento
•	 Módulo Contábil
•	 TOTVS Colaboração

Produtos & Serviços da TOTVS neste Cliente
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/totvs        0800 70 98 100       www.totvs.com
Compartilhe o novo mundo.
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 “Antes tínhamos diversos canais de entrada dos pedidos e por isso uma pessoa tinha que reunir todos eles para enviar para 
a produção. Com o sistema de ERP integrado, isso não acontece mais. Também reduzimos o risco de sair mais produtos do 
que de fato temos no estoque”.

“Adquirimos a ferramenta TOTVS Colaboração para diminuir os erros humanos nas notas fiscais, que geraram diversos outros 
erros. Com ela, passamos a ter um comprovante em XML e não somente em papel. Outra função da ferramenta é facilitar o 
nosso cumprimento com a obrigatoriedade fiscal. Quando compramos, em 2011, ela era um lançamento da TOTVS, e ainda 
não estava adaptada para a linha RM. Os técnicos da TOTVS viram isso e começaram a fazer os ajustes, adaptando o sistema 
até chegar ao ponto que fora possível rodar. Ficamos satisfeitíssimos com o trabalho e com a ferramenta.”
Paulo Sérgio Pereira Martins, business intelligence manager da Maricota Alimentos.
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