Desafios

Cliente
•
•
•
•
•
A TONAL
Localidade

Site
www.atonal.com.br

Av. Alberto Pulicano, 4130
Distrito Industrial - Franca Segmento
Manufatura
(SP)
CEP: 14405-208
Número de profissionais
160
A Tonal comemora 35% de crescimento após
adoção das soluções TOTVS.
Situada em Franca/SP, com filial em Sobral/CE, A
Tonal conta com mais de 160 profissionais e 25 anos
de atuação no mercado. Produz tintas industriais
para pintura e acabamento de diversos produtos
feitos em materiais plásticos, como saltos e solados,
peças técnicas de diversos segmentos, bem como
insumos fabricados em PU, PVC, P.S, ABS, couro, entre
outros. A empresa é hoje a principal fornecedora
química para grandes marcas calçadistas do mercado.
Também possui uma loja virtual, a Novax, que atende
solicitações diretas de consumidores.
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Soluções
•
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•

Ricardo Cintra, supervisor de Recursos Humanos
da Atlantica Hotels International

35% de crescimento sustentado pela solução
TOTVS (faturamento)
Integração entre unidades (matriz e filial)
Agilidade na busca e análise das informações
Apoio a tomada de decisão
Produtos & Serviços da TOTVS

Depoimentos
“Com a TOTVS, conseguimos maior agilidade para
venda, consulta e controle de entrega para nossos
clientes em todo o país. Estamos prontos e preparados
para qualquer mudança de mercado ou na economia e
temos, na TOTVS, a confiança e os subsídios necessários
para suprir o crescimento de nossa empresa”.

Falta de confiabilidade dos dados
Descentralização das informações
Múltiplas ferramentas necessárias para
concretizar os encerramentos
Demora na apuração de informações e resultados
Falha na atualização de processos e de
sistemática pela alteração na legislação ou em
procedimentos
Falha na apuração real das perdas dos processos
Inflexibilidade dos sistemas
Impossibilidade de conhecer o problema antes
de seu aparecimento
Falta de integração entre setores
Dificuldade para conseguir relatórios
personalizados
Poucas informações gerenciais
Nenhum apoio para tomada de decisão
Necessidade de um sistema que suportasse o
crescimento da empresa e a flexibilidade do
mercado
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Compras e Suprimentos
Financeiro
Manufatura
Fiscal
Controle Patrimonial
Contabilidade Fiscal
Gestão do Capital Humano
Acesso ao sistema via WEB

Technology | Software(SaaS) | Social Network | Consulting
/totvs 0800 70 98 100 www.totvs.com

atendimento@cinsoft.com.br
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Compartilhe o novo mundo.
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