Desafios

Cliente
•
•
•

Descentralização das informações
Lentidão na busca de informações e na geração
de relatórios
Diversas ferramentas auxiliares não integradas
Soluções

GOLDEN CARGO
Localidade
Estrada dos Alpes, 855
Jardim Belval
– Barueri - SP
CEP: 06423-080

Site
www.goldencargo.com.br
Segmento
Distribuição e Logística

Especializada em soluções logísticas para o
agronegócio, a história da Golden teve início há 17
anos. Em 1998, a empresa focou seus serviços no
segmento agroquímico. Em 2000, foi incorporada ao
Grupo Arex. Com a frota mais nova do mercado, a
Golden Cargo conta com Centros de Armazenagem
e Distribuição situados nos principais polos agrícolas
do país, o que contribui para garantir o cumprimento
rigoroso dos prazos de entrega. A empresa está
equipada com toda tecnologia, segurança e knowhow necessários, além dos mais avançados sistemas
de rastreamento e monitoramento de carga em
tempo real. Hoje, a Golden Cargo é a única empresa
do segmento com abrangência nacional. Em 2010, a
empresa registrou um faturamento de R$ 115 milhões.

•
•
•
•

Todo o ambiente integrado
Agilidade para levantar informações
Prever cenários (faturamento) da empresa
Automatização do sistema
Produtos & Serviços da TOTVS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frota
ERP
Documentação eletrônica, CTE e NF-e
BI (Business Intelligence)
Módulo gerenciador de relatórios
Jobs e integração
Módulo de integração com os rastreadores de
veículos
TMS (Transport Management System)
WMS (Warehouse Management System)
SAC

Depoimentos
“Optamos pela TOTVS no final de 2008. Na época, fizemos uma licitação com 10 empresas de software e
escolhemos a TOTVS por apresentar uma boa metodologia de implementação, baseada no PMBOK, um forte
know-how em desenvolvimento de sistema e várias ofertas de soluções.”
Márcio Pinheiro, gerente executivo de TI da Golden Cargo.
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