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Fundada em 1989, a FortLev é a maior produtora de soluções 
em armazenamento de água do Brasil e, atualmente, líder 
em seu segmento no mercado brasileiro. Com atuação 
em todo o território nacional e também em outros países, 
carrega em sua trajetória o pioneirismo na utilização de 
matérias-primas, como, por exemplo, o polietileno utilizado 
na fabricação e no desenvolvimento de produtos exclusivos 
para o consumidor. Com uma das maiores capacidades de 
produção mundial, possui quatro modernas unidades fabris 
(Serra/ES, Camaçari/BA, Cajamar/SP e Araquari/SC) que 
somam mais de mil colaboradores e apresenta capacidade 
de produção de milhares de toneladas de peças ao mês, 
entre elas: caixas d’água, tanques, cisternas, estações de 
tratamento de esgoto domiciliar, caixas multiuso, telhas 
translúcidas, tubos, conexões, entre outros.

Porque a FortLev precisava de um sistema que pudesse controlar de forma integrada todos os seus departamentos. Assim, 
com o ERP da TOTVS haveria suporte para evoluir em outras áreas da empresa. 

•	 Necessidade de ERP robusto, com capacidade para 
atuar em todas as áreas da empresa 

•	 Integração de todos os departamentos com o mesmo 
sistema

•	 Faturamento
•	 Financeiro
•	 Call Center
•	 Compras
•	 Estoque/Custos
•	 Planejamento e Controle da Produção (PCP)
•	 Gestão de Pessoal
•	 Ponto Eletrônico
•	 Manutenção de Ativos
•	 Ativo Fixo
•	 Contabilidade gerencial
•	 Livro Fiscal
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“Antes, tínhamos um sistema que fazia, basicamente, a recepção dos pedidos, o faturamento e o controle financeiro de 
contas a pagar e contas a receber. Com a entrada da TOTVS, implementamos a automatização no recebimento dos pedidos, 
entre outras soluções. Toda parte contábil era feita externamente e, após a contratação da TOTVS, esta atividade passou a ser 
feita internamente. Hoje, aproximadamente 190 usuários utilizam, simultaneamente, o sistema em todas as áreas da FortLev. 
Estamos satisfeitos com o ERP e, em 2012, pretendemos implantar os módulos de Controle de Documentos e Planejamento 
e de Controle Orçamentário  (PCO).”
Breno Parmejani de Souza, gerente de TI da FortLev
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