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A Inergy Automotive Systems do Brasil faz parte do grupo 
Plastic Ominium (grupo francês do ramo de autopeças de 
plásticos). A Inergy é um dos três segmentos de atuação 
do grupo, que é o de sistemas de combustível de plástico. 
Produz, por exemplo, tubo de enchimento, tanque de 
combustível e reservatório de gasolina para o sistema flex 
de automóveis. Possui duas plantas no país, em Piraquara 
(região metropolitana de Curitiba) e Sorocaba (interior 
de SP), e um armazém em Pindamonhangaba (também 
interior de SP). Entre as montadoras que abastece, estão a 
Renault, Peugeot, GM, Toyota, Hyundai e Ford.

Ramo de atuação
Automotivo

Segmentação 
TOTVS
Manufatura

Sobre a INERGY

“Entre 2000 e 2005, tínhamos um ERP de pouca escala, que não contemplava o trabalho de manufatura da empresa. Como 
a Inergy é industrial, cada vez mais aumentava a demanda por um ERP que gerenciasse o negócio de manufatura. Por 
isso, fomos atrás de empresas de software de gestão que podiam nos oferecer uma solução específica para o nosso core 
business, e após uma concorrência, optamos pela TOTVS. A escolha se deu por um mix de motivos, entre os quais: melhor 
custo e benefício, grande flexibilidade do sistema com relação ao dos concorrentes e uma enorme expertise com relação às 
frequentes mudanças da legislação brasileira, o que nos permitiria ficar sempre atualizados. 

O negócio foi fechado em novembro de 2004 e o go live aconteceu em abril de 2005, conforme nosso cronograma. Foi um 
sucesso: uma implementação rápida e dentro do prazo, graças a metodologia de implantação criada pela TOTVS, a PMT, que 
aos nossos olhos é diferenciada.

Junto com o nosso ERP vieram também outros módulos, como, obviamente, o de manufatura, e o financeiro, fiscal e contábil. 
Hoje, aproximadamente 45 usuários utilizam o sistema. 

Uma solução implementada recentemente e que gerou muita produtividade para a Inergy é o TOTVS Colaboração. Consiste 
na integração da NF-e no sistema TOTVS por meio de uma ferramenta da Neogrid. Essa integração realiza a entrada 
automática da NF-e no sistema Inergy, ou seja, as notas que antes eram recebidas via arquivo XML, passaram integrar-se 
automaticamente no sistema de recebimento da Inergy, evitando assim digitação das notas e gerando menos erros e maior 
produtividade”.

André Souza, gerente de TI para o Mercosul da Inergy Automotive Systems.

Depoimentos



Porque a fornecedora de software é a que melhor oferece custo e benefício de seus produtos, aliado a flexibilidade no 
sistema e atualização das frequentes mudanças da legislação brasileira. 

•	 Necessidade de uma solução de ERP específica para o 
segmento de manufatura

•	 Necessidade de uma ferramenta que acompanhasse 
as mudanças legais e fiscais 

•	 Ferramenta de auxílio na gestão de gastos
•	 Necessidade de um ERP que oferecesse controle na 

área financeira, fiscal e contábil da empresa

•	 Com o módulo controle de estoques, houve uma 
melhoria na qualidade do inventário

•	 Possibilidade de planejar melhor a capacidade das 
máquinas com o módulo controle e planejamento de 
produção

•	 Acompanhamento das mudanças legislativas e fiscal, 
para o envio de relatórios atualizados para a receita 
federal e estadual

•	 Melhor controle contábil e gestão dos custos
•	 Maior controle e gestão dos processos

•	 Contábil
•	 Financeiro
•	 Fiscal
•	 Compras
•	 Ativo fixo
•	 Planejamento e Controle de 

Produção
•	 Controle de documentos
•	 Sistema de importação e 

exportação
•	 Estoque e custos
•	 Faturamento
•	 Manutenção de ativos
•	 Metrologia (controle de 

equipamentos de medição)
•	 Ponto eletrônico 
•	 Treinamento
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