Manufatura

Sayerlack confia na TOTVS para
sustentar seu crescimento
Sayerlack em resumo
Com o uso das soluções voltadas ao
subsegmento Químico e Reciclagem, a
fabricante de tintas e vernizes para madeira
passou a ter maior estabilidade no sistema
e controle das informações.
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1967
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550
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Cajamar, SP – Brasil
Site
www.sayerlack.com.br
Ramo de atuação
tintas e vernizes para
madeira e derivados

Desafios

•

•
•

Necessidade de um sistema
de ERP estruturado e
robusto para acompanhar
o forte crescimento da
Sayerlack
Alta repetição dos dados da
empresa
Acompanhamento das
novas regras fiscais

Vista aérea da matriz
da Sayerlack, em SP

Depoimento do cliente

“O cenário se transformava rapidamente e percebemos
que se continuássemos com a estrutura atual, não
conseguiríamos atender às novas demandas. Tínhamos
um sistema de ERP desenvolvido internamente, mas que
carecia de robustez e agilidade. Por isso, em 2007, iniciamos
a busca de um fornecedor”.
“Ainda naquele ano, buscamos fornecedores que
julgávamos adequados às nossas necessidades e optamos
pela TOTVS por oferecer um produto adequado,
consistente, com suporte em serviços para implantação
da tecnologia, know-how e experiência no mercado
brasileiro”.
“Depois de 100% implantado, passamos a ter grande
estabilidade. Os problemas de sistema, que antes
ocorriam, pararam por completo. As informações passaram
a ter mais coerência, já que não havia mais a repetição de
dados porque tudo havia sido integrado”.
Juliano de Souza, supervisor de TI da Sayerlack.

Produtos e serviços da TOTVS neste cliente

Soluções
•
•
•
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Integração das informações
Agilidade das rotinas de trabalho
Estabilidade do sistema
Maior coerência das informações
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RH
Administração de Materiais
Recebimento
Distribuição
WMS
Engenharia
Planejamento e Controle da Produção
Exportação e Importação
Fiscal
Contas a Pagar e Contas a Receber
Controle de Acesso

Sobre a empresa

Presente hoje em mais de 65 países, a Sayerlack é a maior fabricante de soluções em tintas e vernizes para madeira
e derivados da América Latina. Fundada em 1968, a multinacional brasileira oferece em seu portfólio mais de 12 mil
produtos fabricados nas três unidades de produção da empresa (Brasil, Chile e Itália) e distribuídos diretamente via nove
centros nacionais (Arapongas/PR, Cajamar/SP, Caxias do Sul/RS, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Linhares/ES, Mirassol/SP, São
Bento do Sul/SC e Ubá/MG) e três internacionais (Chile, Estados Unidos e Itália).
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Compartilhe o novo mundo.

