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A incerteza e a demora na apuração de informações gerenciais eram as 
principais dificuldades da equipe do GRUPO ENM antes da implantação do 
software Handit. 

Com a nova ferramenta, a empresa buscava otimizar esse processo, onde o 
maior benefício seria a confiança nos números levantados, aliado ao ganho 
de performance como um todo. Levava-se cerca de 20 dias para apurar as 
visões gerenciais. Mas, este cenário mudou.

CASE DE SUCESSO
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
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*Informações coletadas no segundo semestre 2020.

Fundada em 2004, com sede em Pomerode (SC), a Link Comercial (GRUPO ENM) possui um time 
especializado para atuar em diversas frentes de mercado, como assessoria de importação e exportação 
e comercialização de produtos como pneus, fios têxteis, acetato, aço, ureia e itens de construção civil. 

A empresa possui múltiplos canais de distribuição, contando com revendedores, representantes e 
consumidores finais, sendo eles pessoas jurídicas ou físicas. Além do município catarinense, a Link 
Comercial (GRUPO ENM) também está presente no estado de São Paulo, na cidade de Mirassol e na 
capital.
 
Com sede matriz em Blumenau/SC, a Welttec (GRUPO ENM) foi fundada em 2006 e conta com o maior 
portfólio de máquinas têxteis do mercado brasileiro, atendendo desde o processo de tecelagem ao de 
confecção. A empresa também oferece máquinas a laser que atendem especificações do mercado 
calçadista, comunicação visual, usinagem, moveleira e de artesanato. 

Atuante no segmento de têxtil, a Zee Rucci (GRUPO ENM) é reconhecida pelo seu portfólio de produtos, 
buscando o conforto, qualidade e satisfação dos seus clientes. Iniciou suas primeiras importações em 
2009, sendo logo reconhecida pelos exigentes consumidores, que possibilitou a partir de então, a Zee 
Rucci ampliar seu portfólio a cada coleção e investir em novos lançamentos. 
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No GRUPO ENM já não são mais necessários 20 dias para apurar as visões 
gerenciais. Com a implantação da solução Handit, essas informações são 
atualizadas automaticamente, cabendo apenas uma breve análise. 

Além de corrigir fragilidades no antigo processo de trabalho e tornar
possível o levantamento automatizado dos números de maneira fácil e intuitiva, 
a ferramenta proporcionou maior entendimento do processo de apuração de resultados 
por parte de todos os envolvidos, gerando muito mais  confiança na tomada de decisões. 

Isso resultou na integração entre as áreas, com foco na visão de negócio.

DEPOIMENTO DO CLIENTE

//

“O software Handit é uma solução excepcional e de extrema importância 
para a gestão do negócio. Em poucos cliques você consegue navegar entre 
uma visão macro e micro, ou seja, é possível chegar no detalhamento do 
número. 

Sua consultoria tem uma grande bagagem, que auxilia nas novas visões 
através da troca de experiências. 

Ao implantar essa excelente ferramenta, vem à tona o conceito de fazer 
diferente, fazer melhor!”
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Converse com os nossos especialistas e solicite uma demonstração em um minuto.
47 3041-7001 | comercial@handit.com.br

Fernando Silva de Oliveira, Contador do GRUPO ENM.
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*Informações coletadas no segundo semestre 2020.


