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   Metal Mecânico e Plásticos    
 
 

 

 

O segmento metal mecânico e plásticos engloba as indústrias 

responsáveis pela transformação de metais e transformação de 

produtos plásticos. 

 
As empresas desses segmentos passaram recentemente por um 

processo de modernização e assumiram um papel de destaque na 

economia. A competição mundial no segmento coloca desafios 

constantes para que as empresas brasileiras mantenham   a 

importância alcançada até aqui. 

 
As soluções da TOTVS para esse segmento atendem às 

necessidades de toda cadeia de suprimentos, desde a demanda 

pelos processos de produção otimizada através dos processos 

de Manufatura, Suprimentos e Distribuição até os processos de 

CRM que garantem o relacionamento e fidelização dos clientes. 

 

É fundamental que todas as etapas de produção sejam definidas 

na configuração de um novo produto. As fases às quais ele irá 
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passar e quais os materiais necessários para a composição do 

mesmo, seja para montagem ou para beneficiamento de metais 

brutos. Para apoiar o processo de evolução dos produtos   e 

atender a demandas específicas de seus clientes, os processos 

do Desenvolvedor de Produtos possibilitam o aperfeiçoamento das 

estruturas existentes e todo o acompanhamento na elaboração de 

novos produtos, com controle de versões e geração de ordens de 

protótipos para validação dos impactos na produção e custos de 

fabricação. As rotinas do Configurador de Produtos possibilitam 

a definição de variáveis, fórmulas e regras que serão utilizadas 

na montagem de estruturas de acordo com as necessidades 

pontuais de seus clientes, tornando o processo de vendas +ágil 

e +simples. 
 

 
 

 
O processo de Previsão de Vendas é um grande desafio para as 

empresas que utilizam a estratégia Make-to-Stock, pois realizam 

a previsão baseadas em históricos de produtos e é de fundamental 

importância a escolha das metodologias corretas para definição 

das demandas futuras. O TOTVS S&OP é a ferramenta indicada 

para o processo de planejamento de demandas, pois possibilita 

que o planejamento seja realizado de forma colaborativa, com 

a escolha automática do melhor método estatístico e gestão 

dos eventos (de origem interna e externa) que possam impactar 

a demanda de maneira positiva ou negativa. Esse processo 

único e colaborativo possibilitará o aumento do nível de serviço 

ao mercado e planejamento de demandas com altos índices de 

acuracidade. 

 
No caso de empresas que realizam o planejamento de acordo 

com pedidos de vendas, a agilidade na troca de informações 

proporciona um menor tempo de resposta e consequentemente 

a melhora no nível de atendimento aos seus clientes. O TOTVS 

Colaboração – Pedido de Vendas é uma solução flexível que 

permite a captação e a integração de pedidos de clientes direto 

no seu ERP, de forma automática, segura, nativa e padronizada, 

evitando erros de digitação e devoluções de mercadorias, e ainda 

facilita a interação com os seus clientes. 
 

 
Para o cálculo do plano de produção a partir das demandas, 

a TOTVS possui ferramentas para o planejamento da produção 

e de materiais de forma sincronizada. O TOTVS APS realiza 

o sequenciamento da produção levando em consideração  a 

capacidade e disponibilidade dos recursos produtivos, 

respeitando as características de planejamento de cada recurso 

e possibilitando a otimização de setups, além de realizar 

o planejamento dos materiais necessários de forma integrada 

à área de Suprimentos. 
 

 
Com o objetivo de evitar que os processos manuais envolvidos 

em negociações entre empresas e fornecedores possam causar 

erros e gerar turbulências, o TOTVS Colaboração – Pedido de 

Compra fará toda a gestão dos pedidos de compras da empresa 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UXqodPgppX4
https://youtu.be/VFUKg6iAVmE
https://youtu.be/EfKZsqq48Yo


SUBSEGMENTOS 
 

 

 
e possibilitará a troca eletrônica de informações de maneira 

rápida, segura, controlada e padronizada, desde a emissão 

do pedido até a confirmação de recebimento da mercadoria 

pelo destinatário. 
 

 

 
No processo de recebimento de materiais é importante garantir 

lançamentos precisos e mitigação de erros nas tarefas fiscais. 

O TOTVS Colaboração – Fiscal é uma solução que visa 

a redução de erros de digitação e o aumento de produtividade 

com a automatização da entrada de notas e o conhecimento 

de transporte no ERP, garantindo o atendimento total     à 

Legislação Federal. 

 
Na Gestão dos Estoques, o cliente conta com ferramentas que 

possibilitam a movimentação com a agilidade necessária através 

da utilização de coletores de dados, controlando a validade 

e gerando os dados necessários para rastreabilidade dos lotes. 

Para garantir os níveis adequados, as rotinas do Otimizador de 

Estoques possibilitam o gerenciamento dos níveis de estoque, 

aplicando os algoritmos apropriados, visando atingir um 

balanceamento ideal entre o custo da falta e o custo de excesso 

de estoque. 
 

 
A produção tem por característica o controle da rastreabilidade 

através de número de lotes utilizados na produção. As 

funcionalidades disponíveis no ERP TOTVS permitem o controle 

da baixa de estoque de forma automática e os apontamentos 

da produção, retrabalho, refugo e paradas de máquinas, bem 

como a extração dos indicadores da produção. Baseado nas 

movimentações, será possível apurar os Custos Industriais 

 
e gerar as informações necessárias para atender a obrigações 

fiscais como o Bloco K. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Visando a automatização da coleta de dados da produção  e 

controle de materiais, o TOTVS MES permite que os 

apontamentos sejam realizados através de coletores de dados 

de fácil utilização pelos operadores do chão de fábrica ou através 

do sensoriamento dos equipamentos do parque fabril. A solução 

disponibilizará dados de produção e indicadores de desempenho 

em tempo real, além de alarmes que acionam as áreas de apoio 

para rápida resolução de problemas no chão de fábrica. 

 
Para garantir que os produtos sejam fabricados de acordo com as 

características técnicas solicitadas pelos seus clientes, a solução 

de Controle da Qualidade irá controlar a qualidade de todos 

os componentes da estrutura, desde os materiais adquiridos 

de terceiros até o controle minucioso da qualidade dos itens 

fabricados, contribuindo de forma definitiva com a rastreabilidade 

dos produtos. A solução de Metrologia irá garantir a utilização 

de instrumentos calibrados e dentro dos padrões estabelecidos, 

mitigando a possibilidade de erros no controle da qualidade. 

Para gestão eficaz dos fornecedores, a solução de Avaliação de 

Fornecedores permitirá a avaliação periódica dos fornecedores 

de serviços e produtos, considerando critérios quantitativos 

e qualitativos. A solução também possibilita um controle eficiente 

sobre todos os indicadores de performance Key Performance 

Indicators (KPI). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rH25tkAp2g8
https://youtu.be/bLWk-QqUCCI
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Com o objetivo de melhorar a eficiência da planta fabril e aumentar a confiabilidade 

dos recursos, o Manutenção de Ativos permitirá a gestão de manutenções corretivas, 

preventivas e preditivas, gerando indicadores importantes sobre o parque de máquinas, 

os custos e despesas envolvidas e a gestão da mão de obra aplicada. Além das máquinas, 

será possível controlar a manutenção e alterações necessárias nos dispositivos e moldes 

utilizados na produção. 

 

 

 
Para automatização do processo de armazenamento e retirada dos produtos, o WMS 

realizará de forma eficaz o controle das movimentações dos produtos, identificando suas 

localizações e volumes ocupados no armazém. A otimização dos processos permitirá 

a redução dos custos com movimentação e armazenagem e agilizará todo o processo de 

atendimento ao cliente. 

As obrigações fiscais fazem parte do 

dia a dia de toda e qualquer empresa, 

independentemente do porte e do 

segmento de atuação. Compreender o 

sistema fiscal brasileiro é uma tarefa 

extremamente complexa, que exige 

tempo, conhecimento e atualização 

constante. A estratégia de compliance do 

Fisco ganha maior robustez a cada ano 

e, em uma análise simples, identificamos 

que todo histórico e processo operacional 

praticado pelo contribuinte está sobre os 

olhares atentos desse órgão. O Fisco, 

de posse dos documentos eletrônicos, 

(NF-e, NFS-e, NFC-e, Eventos eSocial, 

etc.), das escriturações mensais (GIAS 

ESTADUAIS, SINTEGRA, SPED Fiscal, 

SPED Contribuições, Periódicos do e-

Social, Bloco K, etc.) e escriturações 

anuais (SPED Contábil, ECF, DIRF, RAIS, 

etc.) utiliza de seu expertise tributário 

para que sejam resultantes os mais 

diversos controles especializados de 

informações fiscais. Com soluções 

especialistas simplificamos as questões 

tributárias e fiscais de sua empresa 

garantindo que seu foco esteja no core 

business. 

 
Em um ambiente de grande 

competitividade, é fundamental o 

estreitamento do relacionamento visando 

a retenção de clientes. O TOTVS CRM 

é uma poderosa ferramenta para 

conhecer a tendência do mercado 

sobre a aderência de novas tecnologias, 

ergonomia, comportamento do cliente, 

entre outros, bem como auxiliar no 

processo de venda. O CRM possibilitará 

o gerenciamento necessário para 

agendamento de atividades, clientes, 

prospects, contatos, indicadores de 

performance, pesquisa de mercado, 

entre outros. As funcionalidades 

disponíveis para gestão de Marketing, 

aliam a segmentação de mercado com 

o gerenciamento do funil de vendas 

e automação da força de vendas. O 

Controle de Ocorrências permite 

registrar ocorrências para as contas, onde 

elas podem ser tratadas, acompanhadas 
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e solucionadas, ficando disponíveis para consultas futuras, 

apresentando, inclusive, no histórico de relacionamento da 

conta. Para registro e acompanhamento das Oportunidades 

de Vendas, a solução disponibiliza funcionalidades para 

registrar informações importantes acerca do processo como: 

probabilidade de fechamento, os concorrentes, pontos fortes 

e fracos, motivos de ganho/perda, os produtos, o valor do budget 

do cliente, descontos e outros dados importantes. 

 

 

 
A TOTVS disponibiliza funcionalidades para captação de pedidos 

e controle das cotações de venda colocadas em campo, 

gerenciando os preços, descontos e bonificações, além do 

controle do comissionamento da força de vendas e atingimento 

de metas. A captação dos pedidos pode ser realizada através 

de portais ou de dispositivos móveis, tornando o processo +ágil 

e +conectado. 

 
Para garantir o nível de serviço no atendimento é importante 

que o Controle do Embarque dos produtos seja eficiente, 

assegurando a diminuição no ciclo da venda. As funcionalidades 

 
de faturamento realizam a baixa dos estoques e atualização dos 

saldos dos pedidos, além de gerar as informações fiscais. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Uma parte importante no processo de expedição é a definição 

correta da transportadora visando a otimização da entrega e 

redução de custos com fretes. O TOTVS Gestão de Fretes 

 

 

 

https://youtu.be/Y_8acZHGGB8
https://youtu.be/5laOZUBVLWM
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possui recursos para definição das tabelas de preços, permitindo 

simulações e comparativos para definição da transportadora, 

além do controle de todas as etapas desde a expedição  dos 

materiais até a entrega ao destino final, com gestão de 

ocorrências e comunicação eletrônica com as transportadoras 

através da troca eletrônica de dados. O Otimizador Logístico 

irá otimizar as rotas aproveitando a sinergia da malha logística 

e auxiliando na alocação de veículos e recursos, além de prover 

avisibilidadeaosparceirosdetransporte,comtotalmonitoramento 

e rastreamento de cargas em tempo real, além de apresentar os 

indicadores de desempenho do processo. 

 
O acesso rápido aos indicadores da empresa para tomadas de 

decisão pode ser o diferencial das empresas. O TOTVS Smart 

Analytics é uma poderosa solução de gerenciamento que busca, 

organiza, analisa e integra dados de diferentes áreas, tudo em uma 

plataforma SaaS, 100% em nuvem, com mobilidade e usabilidade 

para rapidamente ter acesso aos principais indicadores das áreas 

através de dashboards completos e relatórios predefinidos. 
 

 
 

Os processos que compõem a suite de RH proporcionam às 

empresas uma gestão e desenvolvimento do capital humano 

de forma simples e ágil, como por exemplo: controlar diversos 

regimes jurídicos, suportar as exigências legais e a folha de 

pagamento, fazer a gestão dos benefícios, controlar as jornadas, 

planejar a força de trabalho, captar talentos, fazer a gestão dos 

treinamentos e as metas estratégicas, gestão por competências 

e acompanhamento de resultados através de indicadores 

e planos de ações. 

 
Nesse contexto, a solução Folha de Pagamento atua para tornar 

o dia a dia mais ágil, fazendo o controle e a automação das 

atividades, como a folha de pagamento e seus tributos, férias, 

rescisões e obrigações periódicas, entre elas o eSocial. Em 

Benefícios, é possível fazer o controle e compra dos principais 

benefícios, como: plano de saúde, vale-transporte, vale-refeição 

e alimentação, subsídios acadêmicos, entre outros. 

 
No controle de Ponto Eletrônico, as soluções TOTVS atendem 

à Legislação e fazem a gestão dos registros de ponto, do 

refeitório, da flexibilidade e tolerância dos horários de entradas 

e saídas, da compensação de dias não trabalhados, da alteração 

de turnos de trabalho, entre outros. 

 
Indo além das funções burocráticas e legais para ser mais 

essencial às empresas, a funcionalidade de Recrutamento 

e Seleção de Pessoal, parte das soluções de Gestão do Capital 

Humano, recruta e seleciona pessoas para ocuparem os diversos 

postos de trabalho ou cargos da organização, colocando 

a pessoa certa no local certo para gerar um ambiente capaz. 

 
Para o desenvolvimento profissional, a Gestão de Treinamentos 

define, planeja e executa os projetos e programas de treinamentos 

e cursos de preparação profissional das empresas. Possibilita 

também diversos controles, como as  entidades,  os  cursos, os 

instrutores, entre outros, além das solicitações, resultados e 

avaliações dos cursos efetuados. 

 
Atuando em outro importante fator da Gestão do Capital 

Humano, a solução Administração de Cargos e Salários faz 

o planejamento e a permanente compatibilização dos cargos 

e dos respectivos salários em relação ao mercado de trabalho, 

à política salarial da própria empresa e à sua estrutura de cargos. 

 
A solução de Avaliação e Pesquisa de Desempenho monitora, 

controla e agiliza todo o processo de gestão de performance 

e desenvolvimento, permitindo diversas formas de avaliações ou 

pesquisas de desempenho, como avaliações por competências, 

plano de desenvolvimento e metas. 

 
Com o objetivo de tornar procedimentos complexos em ações 

mais simples, o sistema Processos Trabalhistas controla e 

acompanha os processos de reclamatória trabalhista de 

colaboradores e ex-colaboradores. A solução permite consultas 

das audiências, fases, publicações, sentenças e conclusão. 

 
No âmbito de Medicina e Segurança do Trabalho, as soluções 

TOTVS atendem aos aspectos ligados à Legislação Nacional, 

proporcionando condições para um controle eficiente da saúde 

e segurança dos colaboradores. Atende as principais normas 

como PCMSO, PPRA, CIPA, PPP, etc. 
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