Manufatura
Leve | Sustentável | Automatizada

As soluções TOTVS para manufatura oferecem processos leves, que proporcionam aos gestores uma ampla gama de informações da
empresa, possibilitando maior assertividade na tomada de decisões estratégicas, estreitando a relação com clientes, automatizando a
cadeia de suprimentos e aumentando a eficiência.
São produtos e serviços baseados no profundo conhecimento que a TOTVS possui sobre os processos essenciais para o sucesso
das indústrias: entregar os produtos certos, nas quantidades certas, no momento certo, com qualidade e sustentabilidade e preço
desejado pelo mercado.

Subsegmentos
Bens de Capital

Bens Duráveis

Metal-Mecânico e Plástico

Papel e Celulose

Soluções que aprimoram o
desenvolvimento dos projetos
e orçamentos de produtos,
além de incrementarem a
flexibilidade dos processos de
venda, produção e logística.

As soluções TOTVS proporcionam
a velocidade necessária para o
lançamento de produtos com
curto ciclo de vida, com inovação,
qualidade e produtividade de
produtos e processos.

A TOTVS oferece soluções que
sustentam o gerenciamento de
custos e qualidade, otimizam
estoques e armazéns e integram
toda a cadeia de fornecimento.

Soluções que garantem a
sincronia dos processos de
venda, produção e logística,
contribuindo para a fidelização
de clientes e o crescimento da
rentabilidade da operação.

Química e Reciclagem

Bens de Consumo

Têxtil e Vestuário

Com as soluções TOTVS, as
empresas deste mercado
intensificam o desenvolvimento
tecnológico de produtos e
processos e expandem controle
da qualidade e da gestão
ambiental.

As soluções TOTVS otimizam o
ciclo de inovação de produtos e
do processo logístico com controle
fino dos custos, proporcionam
flexibilidade do processo de
vendas e gestão completa da
cadeia de fornecimento.

Extrativismo e
Beneficiamento
A TOTVS dispõe de produtos
e serviços que proporcionam
gerenciamento operacional
integrado e com capacidade
para lidar com cadeias de
fornecimento.

A TOTVS potencializa o
desenvolvimento tecnológico
dos produtos, aumenta o
controle de qualidade, oferece
mais sustentabilidade aos
processos e automatiza toda a
cadeia de suprimentos.
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Soluções TOTVS

ERP Back Office

Gestão de Projetos

Assistência Técnica

WMS

Fiscal

Gestão da Qualidade

CRM

Rede Social Corporativa

SPED / NF-e

Gestão Ambiental

Business Analytics

TOTVS | Colaboração

RH - Gestão do Capital Humano

Manutenção de Ativos

OMS

TOTVS | Marketplace

MRP II/APS

Comércio Exterior

TMS

Resultados Alcançados
•

Aumento da percepção de valor pelo cliente, por meio de novos e diferenciados produtos

•

Ampliação crescente da produtividade e da lucratividade pela gestão da capacidade
produtiva e do controle fino do custeio

•

Visibilidade: “indústria limpa” e conquista de certificações ambientais, como a ISO 14.001

•

Crescimento do market share pelo atendimento rápido e preciso aos pedidos

•

Redução nos custos dos estoques sem diminuição de faturamento

•

Diminuição do custo fiscal da operação

Fatos

1.500 clientes
atendidos em Bens de Consumo
Em Química e Reciclagem, são quase
900 clientes atendidos
No mercado de Extrativismo e Beneficiamento,
por volta de 1.000 clientes atendidos
Aproximadamente

Aproximadamente

400 clientes atendidos em
2.000 clientes
no
subsegmento
Papel e Celulose, aproximadamente
Bens de Capital
Mais de 400 clientes Mais de 800 clientes
no subsegmento de

Têxtil e Vestuário

no subsegmento de

Bens Duráveis

1.058 clientes no subsegmento
Metal-Mecânico e Plástico
A TOTVS atende

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.

