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Fundada em 1993, a Ceramfix é especializada na fabricação de produtos para a construção civil, como 
argamassas, rejuntes e produtos especiais, sempre em conformidade com o sistema de gestão ISO 
9001:2015. Com sede em Gaspar (SC), a empresa possui nove unidades operacionais no Brasil e uma no 
Paraguai.

Ao longo de sua história de sucesso, a Ceramfix já conquistou por 10 vezes no segmento de argamassas 
e rejuntes o Prêmio Anamaco, que é considerado o Oscar da construção civil. 

A empresa também carrega na bagagem outra importante premiação em que foi vencedora por quatro 
vezes consecutivas na categoria produtos destaque no mercado: o Top of Mind da Revista Revenda.

A demora no levantamento das informações iniciais, bem como no 
preenchimento e compilação, além da necessidade de investimento de 
licenças de softwares de planilhas para evitar ruptura de dados, eram as 
principais dificuldades encontradas pela Ceramfix. 

O orçamento era detalhado e complexo para a consolidação das despesas e, 
para as receitas e custos, o nível de detalhe não atendia as necessidades. 

Desta forma, várias análises precisavam ser feitas a parte para a tomada de 
decisão. A partir disso, em busca de confiabilidade, usabilidade e 
velocidade, a empresa resolveu investir em uma solução completa para 
planejamento orçamentário que permite extrair todas as informações 
necessárias e apresentá-las em um único lugar, com um visual limpo, prático 
e, o mais importante, confiável.
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Com a implantação da ferramenta para planejamento orçamentário Handit, 
cada área passou a ter melhor noção das variáveis que impactam nos 
resultados entregues, com a descentralização do processo e a agilidade para 
consolidação e simulações diversas. 

A Ceramfix obteve uma melhora significativa nos acompanhamentos mensais de
despesas e resultados, bem como a redução de gastos e identificação de 
oportunidades em várias áreas. Além disso, a solução contribuiu para a implementação
de uma cultura de controle orçamentário na empresa

DEPOIMENTO DO CLIENTE

//

“A empresa está sempre em busca de parceiros de negócios com a mesma 
sinergia, visando crescimento, comprometimento e resultados, e pode 
encontrar tudo isso na Handit. 

Antes da implantação da nossa solução para planejamento orçamentário, a 
compilação das despesas em planilhas chegava a levar dias e, hoje, é feita 
em poucos segundos.

E não para somente por aí, com a entrada de investimentos estrangeiros, a 
solução da Handit continuou evoluindo, atendendo inclusive requisitos de 
reports internacionais.”
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Converse com os nossos especialistas e solicite uma demonstração em um minuto.
47 3041-7001 | comercial@handit.com.br

Darley Celso da Silva - Coordenador de Controladoria da Ceramfix
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