
MARCEGAGLIA DO BRASIL

Localidade 
Rodovia BR101 - Km 11
Bairro Urubuquara 
Garuva, 
Santa Catarina (SC)
CEP:89248-000

Inaugurada em 2000 e localizada em Garuva (SC), 
a Marcegaglia do Brasil produz componentes para 
indústria de eletrodomésticos, tubos de aço para 
refrigeração, tubos de aço carbono e inoxidável. Conta 
com cerca de 550 profissionais, em um complexo 
industrial que ocupa uma área de 220 mil m², com 61 
mil m² de área construída, sendo mais de 5 mil m² de 
áreas administrativas. A unidade opera nos padrões de 
certificação de qualidade conforme a norma ISO 9001.

•	 Implantar um sistema atualizado
•	 Controlar efetivamente os processos
•	 Rapidez na consolidação de informações 

gerenciais

•	 Produção de análises customizadas de toda a 
produção, venda e entrega

•	 Automatização e controle dos processos de 
venda, produção e entrega de produtos

•	 Realização de vendas descentralizadas
•	 Confiabilidade no controle de estoque
•	 Acompanhamento das informações originadas 

nos fornecedores até a emissão da nota fiscal 
eletrônica

•	 Gerenciamento de distribuição e depósitos de 
mercadorias

•	 Administração do pátio, das agendas de 
recebimento e expedição por dia, hora e doca

•	 Definição de prioridades para recebimento e 
expedição

•	 Administração da carga de trabalho
•	 Interface com o fornecedor para captura das 

notas fiscais
•	  Checagem dos itens recebidos e tratamento das 

divergências e danos
•	 Consultas e emissão de relatórios de toda a 

cadeia

•	 Business Intelligence (BI)
•	 WMS

Produtos & Serviços da TOTVS

“Hoje, com a adoção dos softwares de gestão, os diretores da companhia já não vivem mais sem os gráficos 
oriundos do sistema, facilmente visualizados em suas salas. Eles conseguem fazer uma leitura geral da produção 
e desempenho da companhia em tempo real, o que permite tomar decisões estratégicas para reforçar ou corrigir 
qualquer processo, quando necessário”.

Celi Luciano Gonçalves, gerente de sistemas e informações da Marcegaglia
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