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Fundada em 1959, a Metalosa registrou sua primeira 
expansão em 1970, produzindo utensílios para transporte 
e armazenagem de leite. A atual administração assumiu 
o controle acionário da empresa em 1977 e identificou 
um nicho de mercado em expansão, a fabricação de 
carrinhos de mão, tornando-se, com o passar dos anos, 
o maior expoente na produção de carrinhos de mão do 
território brasileiro. A partir daí, a Metalosa foi crescendo 
cada vez mais, acrescentando novos produtos à sua linha 
e aumentando a produção. Hoje a empresa transforma 
centenas de toneladas de aço em produto acabado, 
consolidando sua reputação no setor e tornando-se a mais 
importante entidade nacional voltada para este mercado.

As soluções da TOTVS são completas e atendem às crescentes necessidades dos clientes. 

•	 Necessidade de um ERP robusto, que sustentasse o 
crescimento da Metalosa

•	 Sistema integrado - toda a gestão da fábrica é 
realizada por um único sistema

•	 Faturamento
•	 Financeiro
•	 Estoque e Custo
•	 PCP (Planejamento e Controle de Produção)
•	 Folha de Pagamento
•	 Ponto Eletrônico
•	 Compras
•	 TMS (Gestão de Transportes)
•	 Frente de Loja
•	 Contabilidade
•	 Ativo fixo
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Sobre a METALOSA

Desafios

Soluções 

“Devido ao grande crescimento da Metalosa, que teve início no final dos anos 90, percebemos que precisávamos de um 
sistema de ERP mais robusto, que acompanhasse a expansão da empresa. Partimos então em busca de um que pudesse 
atender às nossas demandas e encontramos a TOTVS. Estamos super satisfeitos porque tudo o que precisamos encontramos 
dentro do sistema, não é necessário terceirizar nada. Atualmente, cerca de 60 usuários utilizam o sistema e sempre quando 
necessário, principalmente pelo contínuo crescimento da Metalosa, adquirimos novos módulos.”.”
Marco Zorzanelli, gerente de TI da Metalosa.
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