
O Case Cimol
A Cimol é uma indústria moveleira com mais de 
20 anos de tradição, sediada em Linhares/ES 
especializada na fabricação de móveis para a 
linha de camas e salas de jantar. Com um 
parque fabril de 8,5 mil metros quadrados de 
área construída, a Cimol investe em tecnologia e 
processos modernos, desde o corte da chapa de 
MDF até o acabamento final de seus produtos.

Após a consolidação da implantação do ERP, a 
Cimol verificou uma crescente necessidade em 
disponibilizar as informações para os gestores 
das mais diversas áreas da empresa, como o 
setor vendas, compras, estoques, produção, 
custos, dentre outros. Iniciou então a busca no 
mercado por uma solução que permitisse criar e 
disponibilizar relatórios de forma rápida e 
segura. Encontrou então no Adianti Reports a 
ferramenta ideal para sua demanda.

O Adianti Reports permitiu que a Cimol 
disponibilizasse relatórios sofisticados num 
curto espaço de tempo. Focando o início do 
projeto na área comercial foram desenvolvidos 
relatórios tabulares, dinâmicos, com gráficos em 
barras, linhas e pizza, utilizando os mais 
avançados recursos disponíveis no Adianti 
Reports. Os relatórios foram organizados em 
painéis (dashboards) facilitando ainda mais a 
visualização dos dados, pois permite que 
diversas informações sejam visualizadas numa 
única tela. Praticando o método de gestão a 
vista, a Cimol disponibilizou monitores e TVs 
em alguns pontos estratégicos da empresa, 
oferecendo informações reais e atualizadas o 
tempo todo, na medida em que as informações 
são inseridas e consolidadas no ERP. Além da 
área comercial foram desenvolvidos relatórios e 
painéis para a produção e setor administrativo, 
eliminando a necessidade de várias planilhas 
eletrônicas.

A Cimol encontrou no Adianti Reports a solução 
para contribuir numa gestão cada dia mais 
eficiente e acertiva, pois os gestores conseguem 
ficar mais tempo analisando as informações do 
que criando e formatando planilhas eletrônicas 
vindas de diversos setores.

A informação é um dos bens de maior valor para uma empresa. Ela auxilia a tomar decisões, sejam estratégicas, ou 
operacionais, que influenciam diretamente nos rumos da organização. Hoje, para muitas empresas obterem informações 
preciosas a resepeito de suas operações, dependem de seus fornecedores de software, que muitas vezes não possuem a 
agilidade necessária para disponibilizar a informação à um custo justo, o que leva empresas a desistirem da informação e 
tomarem decisões de maneira empírica. O Adianti Reports é uma solução completa e robusta para disponibilização de 
relatórios, documentos, gráficos, indicadores e painéis de informação, com o objetivo de melhorar a distribuição da informação 
nas empresas e melhorar o processo de tomada de decisão. Com ele, você e sua empresa podem ter acesso à informação que 
necessitarem, na forma que for mais adequada, em qualquer equipamento, em qualquer momento.
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