
Embali otimiza seus processos 
com o ERP TOTVS 
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Manufatura

Depoimento do cliente

“Antigamente, não tínhamos um controle integrado das operações da 
Embali, apenas sistemas independentes que atendiam determinadas áreas 
da empresa. Por isso, as coisas eram feitas sem um padrão e alguns poucos 
tinham acesso às informações. 

Hoje, com a implantação de sucesso do ERP em 2008, estamos em um 
processo de melhoria contínua do produto. Temos um ótimo suporte 
da TOTVS que nos permite crescer por um bom tempo sem ter que fazer 
grandes mudanças no sistema. 

A TOTVS está sempre liderando as atualizações fiscais, o que nos conforta 
quanto ao cumprimento das obrigações fiscais. 

As demais soluções que a TOTVS oferece, como o Business Intelligence (BI) 
são ferramentas que podem ser integradas ao sistema e que, ao nosso ver, 
apoiam muito a gestão do negócio. 

Alcançamos no ano passado (2011) o certificado ISO 9001:2008 e o 
software de gestão foi fundamental para termos alcançado esse nível de 
excelência. Agora, estamos em um processo de desvinculação de licenças 
e optamos por continuar com a TOTVS, porque seu ERP é reconhecido no 
mercado, que sabemos que funciona bem e também porque somos bem 
atendidos, principalmente, quando surgem problemas. “

Thiago Laurett Pina, gerente de Tecnologia da Informação.

Além de integrar todas as pontas do 
negócio, a fabricante de embalagens 
plásticas passou a contar com uma base 
de dados consolidada e confiável, que 
facilita a tomada de decisão dos líderes da 
companhia.

Embalagens produzidas 
pela Embali

•	 Integração e otimização dos 
processos da empresa

•	 Atendimento à demanda fiscal
•	 Geração de relatórios com 

informações confiáveis e atuais 
da companhia

•	 Falta de um controle integrado

Desafios
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•	 Acompanhamento de todos os processos 
da Embali (vendas, produção, faturamento, 
entre outros) 

•	 Integração de várias pontas do processo
•	 Base de dados consolidada, que facilita 

a tomada de decisão dos dirigentes da 
empresa

•	 Suporte da TOTVS para o crescimento da 
Embali e apoio nos negócios

•	 Faturamento
•	 Ativo Fixo
•	 Compras
•	 Contabilidade gerencial
•	 Estoque e Custos
•	 Financeiro
•	 Gestão de Pessoal
•	 Livros Fiscais
•	 PCP (Planejamento e Controle da 

Produção)
•	 PCO (Planejamento e Controle 

Orçamentário)
•	 Ponto Eletrônico

Sobre a empresa

Soluções Produtos e serviços da TOTVS neste cliente

A Embali atua no mercado de embalagens plásticas em polietileno e polipropileno desde 1995, fornecendo produtos 
para empresas localizadas em 21 Estados do Brasil. O seu parque industrial, localizado na região metropolitana da 
Grande Vitória (ES), tem uma área de 10.000m² e comporta equipamentos de última geração e alta tecnologia. Produz 
embalagens para os setores alimentício, farmacêutico, cosmético, coletor universal, pet e tampas. Em 2008, a Embali se 
uniu ao grupo Hortifruti, e em 2011, recebeu o certificado ISO 9001:2008, que comprova a qualidade de seu processo 
produtivo. 

Fachada da Embali


