
Tecnologia para 
Construtoras e empresas 
de Engenharia e Projetos

Controle absoluto sobre todas as etapas, 
do começo ao fim das suas obras.

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



Tecnologia para todos
os processos do seu negócio.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.

Conquiste mais e melhores resultados
com a tecnologia da TOTVS.

Do planejamento à execução, seus projetos precisam de agilidade, conexão 

e integração. É por isso que a TOTVS vai muito além do ERP com soluções 

que garantem projetos fiéis aos escopos definidos, com otimização 

e redução de custos para o seu negócio. Nosso modelo de gestão 

contribui com o controle das suas operações e processos, oferecendo 

integração total ao backoffice com mobilidade na troca de 

informações. Tudo para seu negócio ter um fluxo sempre preciso,

do orçamento à gestão de cada etapa do projeto, afinal a TOTVS

acredita no Brasil que faz e nas empresas que fazem o nosso país.

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

da sua construtora.  

Nossas soluções foram desenvolvidas a partir dos processos característicos de construtoras, 
empresas de engenharia, design e projetos.

Um só fornecedor para todas
as necessidades de gestão.

Gestão completa
da operação. 

As soluções TOTVS proporcionam 
integração de ponta a ponta para 
o seu negócio, com informações 
mais rápidas e confiáveis.

Tudo sob o controle da sua empresa: escopo, 
prazos, custos, contratos, documentação 
e fluxo de caixa, para acompanhamento 
de cada etapa em detalhes.

Facilidade Controle 

Tecnologia para todos
os processos do seu negócio.

Gestão completa de obras
e empreendimentos, do planejamento
à execução, para garantir suas entregas
no prazo e dentro dos custos previstos.

Abrangência

0800 70 98 100
totvs.com/construcao-e-projetos/

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.

100% brasileira, 

mas com presença 
global

Mais de 1,6 mil 
construtoras 

escolheram
as soluções TOTVS

Mais de 
30.000 clientes

de pequenas, médias 
e grandes empresas

60 das maiores 
empresas de 

construção do país 

utilizam as soluções 
TOTVS

Gestão de oportunidades 
Funcionalidades para uma análise 
de viabilidade mais ágil e precisa.

Equipes, recursos e análises 
Operação otimizada por meio do 
acompanhamento de folha tarefa, 
execução e monitor de timesheet, 
cotações e orçamentos eletrônicos
com EAP, acompanhamento de pedidos 
de compras, gestão de empreiteiros
e medições.

Garantias 
Mais agilidade e precisão 
para a gestão de contratos
e manutenção.

Acompanhamento
Os processos mais importantes da sua operação na palma da 
mão. Com o aplicativo Minhas Obras e Projetos, sua empresa tem 
informações em tempo real, agilidade na integração entre as equipes 
e apontamentos diretos da obra, do avanço físico e de mão de obra, 
mesmo off-line.

Orçamento e cotações 
Tudo o que sua construtora precisa para realizar 
orçamentos e cotações de insumos, controlar 
orçamentos de serviços EAP - Estrutura Analítica de 
Projeto, analisar custos e gerenciar valor de venda.

Planejamento e cronograma
Diversas possibilidades de planejamento
e cronograma: execução da obra EAP - Estrutura 
Analítica de Projeto, executivo, aquisitivo, financeiro. 
Além disso, é possível gerenciar o dimensionamento 
de equipamento e mão de obra, gestão de contratos
a pagar, a receber (serviços) e mapeamento de riscos.

http://totvs.com/construcao-e-projetos/

