Caso de Sucesso

MACLER
Produtos Químicos

“

A Macler aderiu ao Radar NF‐e e conseguiu, com
sucesso, manter seus processos diários quase
inalterados. A Nota Fiscal Eletrônica da WK
Sistemas funciona bem, é rápida e segura.
Ruy Pratini
Responsável TI
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”

Empresa

Resultados & Benefícios

A MACLER, instalada em Blumenau/SC, produz soluções para as
indústrias de saneantes do Brasil e do MERCOSUL. Sua principal
linha de produtos está registrada como NOXIPON – matérias‐
primas utilizadas na produção de detergentes – o carro‐chefe da
empresa.

Após escolhido o ERP Radar Empresarial, em poucos meses a
empresa obteve como resultado a integração com o prestador de
serviços contábeis. Desde 2003, o fechamento da contabilidade
acontece até o 3º dia útil do mês subsequente, auxiliando nas
tomadas de decisão.

Contando com químicos especializados e laboratório bem equipado,
participa da engenharia de produto de seus clientes, desenvolvendo
fórmulas e soluções específicas, aliando o serviço com o
fornecimento de matéria‐prima.

Hoje em dia, 40% dos empregados da empresa utilizam diretamente
o ERP Radar Empresarial. A Macler também aderiu ao Radar NF‐e e
conseguiu, com sucesso, manter seus processos diários quase
inalterados.

Diﬁculdades & Necessidades

"Com a integração off‐line, o retorno da contabilidade com os
fechamentos contábeis e balancete é praticamente imediato. No
máximo em 3 dias recebemos os resultados do mês anterior."
Virgolino Micheluzzi
Diretor

Desde que, em 2002, assumiu o controle da empresa, Virgolino
Micheluzzi optou por manter todas as informações inerentes ao
negócio dentro da empresa, assim como integrar todos os
departamentos administrativos com um sistema de gestão
empresarial.
Para evitar o crescimento no número de planilhas eletrônicas e a
troca de documentos com o prestador de serviços contábeis, a
Macler iniciou o processo de busca por uma solução que pudesse
satisfazer todos os requisitos sem que houvesse um investimento
muito alto no ambiente de TI da empresa.
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"A Nota Fiscal Eletrônica da WK Sistemas funciona bem, é rápida e
segura, e a alteração de nossa rotina de trabalho é quase
imperceptível, o que é muito bom!"
Ruy Pratini
Responsável TI
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