CASE

GAVETEIRO tem TOTVS
como parceiro de TI para
apoiar seu crescimento
O QUE
TOTVS PROTHEUS - Faturamento, Financeiro, Fiscal,
Compras, Logística e Estoque

A TOTVS tem a robustez para suportar este panorama
fiscal, e este é um dos benefícios encontrados na
solução, além das possibilidades de controle de estoque
e logístico.

QUEM

A PARCERIA

Fundada em 2013, o Gaveteiro é um distribuidor online
que foi idealizado com o intuito de atender todas as
demandas de materiais para se montar um escritório,
desde canetas, à móveis e equipamentos de proteção
individual. São mais de 5.000 produtos comercializados
atendendo todo o Brasil.

A TOTVS é considerada uma parceira do Gaveteiro pois
oferece todas as ferramentas de gestão necessárias para
apoiar o crescimento da empresa.
Estas são as palavras de Joshua Kempf, sócio-diretor da
Gaveteiro sobre esta parceria:
“A TOTVS é uma empresa que me atende
adequadamente agora que sou uma empresa pequena
e sei que continuará atendendo minhas demandas
quando eu crescer e for uma empresa de grande
porte.”

ONDE
São Paulo, SP.

SEGMENTO
Varejo / Magazine e Lojas de Departamento.

MARCA GAVETEIRO

DESAFIOS
Com o crescimento do Gaveteiro e a ampliação nas
vendas, a gestão do BackOffice, que é todo processo que
segue a comercialização, se tornou mais complexa. Viuse a necessidade de controlar todo o estoque e sua
roteirização, emissões de notas, processos financeiros
e logísticos através de um software de gestão.
E a TOTVS foi a solução que possuía as especificidades
necessárias para atender a Gaveteiro.
Uma das complexidades específicas da Gaveteiro é a
diversidade fiscal dos produtos comercializados, são
mais de 5000 itens comercializados em diferentes
Estados, e em diferentes categorias de produto.
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Assista aqui o Vídeo Case Gaveteiro e TOTVS
Acesse: www.totvs.com/gestao/varejo
www.gaveteiro.com.br
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