Construção e Projetos
Orçamento Assertivo | Construção Sustentável | Processos Integrados

As soluções TOTVS para o segmento de Construção e Projetos atendem às principais exigências do setor, como planejamento,
controle dos custos e acompanhamento dos projetos, implantam as melhores práticas, aprimoram o controle dos processos,
otimizam resultados e aumentam a produtividade.

Subsegmentos

Construtoras

Incorporadoras

Atualmente, 50 das 100
maiores construtoras do
Brasil são atendidas em suas
principais necessidades
pelas soluções TOTVS para
Construção.

As soluções TOTVS para
incorporadoras permitem
análise de viabilidade,
gestão da carteira e
acompanhamento do nível
de inadimplência.

Engenharia e
Design

Projetos e
Serviços Especiais

As soluções TOTVS para
Engenharia e Design
oferecem a possibilidade de o
gestor montar vários cenários
para uma correta avaliação
físico-financeira dos projetos.

Adequadas às constantes
necessidades da gestão de
projetos do subsegmento
de Serviços, as soluções
TOTVS oferecem a utilização
das técnicas sugeridas por
diversas entidades - PMI, por
exemplo.
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Soluções TOTVS

ERP Back Office

TOTVS | ECM

Gestão Ambiental

Gestão de Obras e Projetos

GED

Gestão da Qualidade

Gestão Imobiliária

SPED / NF-e

Manutenção de Ativos

Análise de Viabilidade

RH - Gestão do Capital Humano

Departamento Jurídico

Resultados Alcançados

•

Apuração do custo real de forma dinâmica e on-line

•

Replanejamento e registro de cenários

•

Melhoria do dimensionamento de equipamentos e mão de obra para alocação

•

Análise de viabilidade com múltiplos cenários e acompanhamento instantâneo do
cenário real

•

Apuração da rentabilidade do empreendimento e de cada unidade imobiliária

•

Acompanhamento da produtividade da equipe e apuração de diversos índices de
desempenho

•

Agilidade no processo de contratação de terceiros em função da necessidade dos
projetos

•

Acompanhamento dos projetos via web pela equipe interna e pelos clientes

Fatos

221 clientes do subsegmento
Engenharia e
Design
Mais de 67 projetos implantados

1.289

Mais de
clientes
no subsegmento de

Construtoras são

do mercado internacional

312 clientes

atendidos no mercado
de

Incorporação

em órgãos públicos, secretarias de
infraestrutura, empresas de tecnologia
e fornecedores de serviços especiais

Acesse:

Sobre a TOTVS
Líder absoluta no Brasil, com 53,1% de market share*, e também na América Latina com 35,6%,
a TOTVS é uma empresa de software, serviços e tecnologia. É a 6ª maior desenvolvedora de
sistemas de gestão integrada (ERP) do mundo e a 1ª em países emergentes, sendo líder também
no segmento de pequenas e médias empresas (PME) na América Latina. A TOTVS foi a primeira
empresa do setor de TI da América Latina a abrir capital e está listada no Novo Mercado da
BOVESPA. Suas operações em ERP são complementadas por um amplo portfólio de soluções
verticais e por serviços como Consultoria, BPO e Cloud Computing. Para mais informações,
acesse o website www.totvs.com.
* Fonte: Gartner – “Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2011”.
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Compartilhe o novo mundo.

