
Tecnologia para 
Fundos de 
Investimento

Inovação, flexibilidade e atendimento
à regulamentação para aumentar a sua 
carteira de investimentos e clientes.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.



Diversificação em tecnologia
para a sua instituição financeira
ter mais resultados.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.

Escolha a tecnologia com o melhor
retorno sobre investimento
do mercado. Escolha a TOTVS.

A rentabilidade de um fundo de investimento depende de uma gestão precisa, 

segura e diversificada. As soluções da TOTVS são exatamente assim: um 

conjunto de ferramentas capaz de gerenciar sua operação de ponta a ponta, 

controlando todos os ativos financeiros em processos, incluindo liquidação 

e envio de informações legais, cálculo e cobrança de taxas, custódia de 

papéis e muito mais. Porque acreditar no Brasil que faz e nas empresas

que fazem o nosso país é o maior compromisso da TOTVS. 

Gestão e tecnologia muito além do ERP para conectar, modernizar e transformar as atividades mais essenciais

da sua instituição financeira. 

As soluções TOTVS foram desenvolvidas a partir dos processos característicos
de fundos de investimento.

Mais de 95% das instituições financeiras 
contam com a qualidade das soluções 
TOTVS.

Garantia de apoio e segurança para suportar 
o desenvolvimento do seu negócio.

Confiança Capacidade 

A TOTVS possui um portfólio abrangente 
e estruturado de soluções para atender
sua empresa de ponta a ponta.

Especialidade
Tecnologia desenvolvida para
o seu negócio.

A gestão que o mercado financeiro 
usa e confia.

Estrutura e solidez TOTVS. 

0800 70 98 100

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.

Gestão de ativo de fundo 
Controle total sobre ativos de fundos de investimento, 
compra e venda, gestão de carteiras, precificação, compliance, 
contabilidade, custódia de papéis, liquidação, envio de 
informações legais e cálculo e cobrança de taxas.

Gerenciamento de cotista 
Tecnologia para administrar tudo o que envolve os cotistas 
que aplicam em cotas de fundos (passivo).

totvs.com/financial-services/

Presença em 95%
do mercado

de instituições 
financeiras no Brasil

Mais de 15 mil
fundos são 

controlados
pelas soluções TOTVS 

no Brasil

Mais de 6 trilhões
em ativos 

processados 
diariamente  

por meio de soluções 
TOTVS no Brasil

https://www.totvs.com/financial-services/

