
EFI CorrTrim reduz custos de 
fabricação ao tornar a programação 
da produção mais inteligente
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Estudo de Caso 

“Estamos usando a linha EFI há pouco tempo, mas já 
contabilizamos o diferencial que estas soluções trouxeram 
para os resultados de nosso negócio”, contou o analista 
estratégico da Cartonesa, Roberto Magaña. Há menos de um 
ano, a empresa de papelão ondulado de El Salvador adquiriu 
os módulos CorrTrim, Interlink e Report Manager, que fazem 
parte do Corrugated Packaging Suite, uma solução completa 
de softwares de produtividade que é líder mundial do 
mercado de embalagens nos segmentos de caixas dobráveis, 
etiquetas, rótulos e embalagens flexíveis.
Localizada ao norte de San Salvador, capital do país El 
Salvador, a empresa Cartonesa iniciou suas operações em 
2001. “Começamos com muitas dificuldades, tínhamos 
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poucos funcionários, nossas instalações e 
equipamentos não eram os mais adequados para 
executar projetos, mas seguimos em frente”, contou 
Roberto. 
No ano de 2012, as operações mudaram para 
uma moderna e ampla planta estrategicamente 
localizada na estrada que conduz ao oeste do 
país, com uma administração disposta a fazer 
investimentos em maquinários e softwares, 
os executivos da Cartonesa decidiram adquirir 
tecnologias que atendessem a demanda crescente 
da empresa, sem elevar os custos. 

Depois de pesquisar e conhecer as propostas das 
empresas, a direção da Cartonesa optou pelo 
módulo CorrTrim do Corrugated Packaging Suite. 
“De todas as ofertas que recebemos, este software 
foi o que mais chamou a atenção, por ser abrangente 
e atender todas as nossas necessidades. A solução 
eleva a capacidade da máquina onduladeira, 
incrementa a continuidade dos processos e adapta-
se rapidamente às alterações do cliente, reduzindo 
os custos. Além dessas vantagens, contamos com 
a eficiência da assistência técnica da EFI, que nos 
atende em nossa língua nativa”, completou.
Entre os benefícios, o software se destaca por 
otimizar a produção. “Programar uma máquina 
onduladeira não é fácil. O CorrTrim ajuda o 
programador a tomar as melhores decisões e 
oferece todas as ferramentas necessárias”. A 
solução também permite o acompanhamento 
em tempo real dos resultados em cada jornada. “É 
muito importante este acesso aos relatórios pois 
podemos apresentar o processo executado aos 
executivos e à direção também”. 
“Desde a aquisição desta solução tivemos a redução 

de 10% das sobras de produção, que representa 
uma economia média por trabalho executado de 
U$ 12 mil dólares, no primeiro semestre de uso. 
A eficiência do uso da largura de uma máquina 
onduladeira também se elevou em 3%, além da 
concentração de largura das jornadas e outras 
melhorias que ainda estão em análise”. 

Qualidade impulsionou os negócios

A Cartonesa, que começou com uma equipe de 
38 funcionários, hoje conta com 175, atendendo 
América Central, Caribe e parte do México. A 
empresa produz mensalmente cerca de 2 milhões 
de metros quadrados de papelão ondulado, o 
que inclui o papelão Triple Pared, assumindo 
a liderança desse produto na região. “Temos 
um forte compromisso com a qualidade e 
trabalhamos duro para manter o alto nível 
produtivo, disponibilizando sempre a melhor 
solução para o cliente. O CorrTrim contribui 
para mantermos o serviço elevado, reduzindo 
o desperdício, a energia, o combustível, os 
custos com mão de obra e de operação como 
um todo” ressalta Maganã. 

“Precisávamos de soluções que agilizassem 

a produção, foi assim que conhecemos a 

linha EFI”, Roberto Magaña.
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EFI impulsiona o seu sucesso.  
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis, revestimentos 
cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade de impressoras, tintas, front ends 
digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócio, que transformam 
e simplificam todo o processo de produção, aumentando sua competitividade e potencializando a 
produtividade. Visite www.efi.com para mais informações.   

Satisfeito com os resultados, Roberto completou: “A EFI 
trouxe inovação no nosso negócio ao disponibilizar um 
pacote integrado de soluções para indústria de papelão 
ondulado. Hoje, a EFI é uma parceira comercial que está 
acompanhando de perto a nossa evolução e esperamos 
crescer ainda mais juntos”.   

Solução Customizada

Disponível no Corrugated Packaging Suite ou como um 
módulo independente, o CorrTrim permite elevar a produção 
da máquina onduladeira, contribuindo de forma significativa 
para redução dos custos. A tecnologia mantém o controle 
aprimorado de gastos e programas, garantindo que os 
programadores da máquina tenham um cronograma mais 
eficiente e flexível em menos tempo. Com este módulo de 
programação agregam-se todas as ordens de cada teste em 
um só passo, para uma ou múltiplas corrugadoras. 

Com o CorrTrim, é possível:

• Programar em tempo (just-in-time) para maior   
 flexibilidade de produção;
• Ajustar os parâmetros de programação de forma   
 automática para gerar o melhor programa ao grupo
 de ordens de programação;
• Conhecer o custo e realizar “upgrade” antes de tomar 
 a decisão;
• Reduzir o tempo de inatividade e minimizar as trocas  
 de papel;
• Reduzir o desperdício, diminuindo o aparamento lateral
• Monitorar o consumo estimado de papel, custos e 
outros indicadores chaves (KPIs) da máquina onduladeira.

Nas pesquisas de satisfação, desde a 

aquisição do software, a Cartonesa 

observou um aumento de 2% na 

rentabilidade dos clientes com 

seus serviços. “Por conta dos bons 

resultados e da eficiente assistência 

técnica, estamos pensando em adquirir 

outras soluções do Corrugated 

Packaging Suite pois são as que mais 

se adequam aos nossos planos de 

expansão”. 

Engenheiro Roberto Magaña, analista estratégico
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