
Tecnologia para
Portos e Aduaneiros

Inovação para automatizar processos, 
diminuir custos e levar a logística 4.0 
até sua empresa.

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



A TOTVS tem tecnologia para 
atender sua operação de ponta
a ponta.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.

Escolha quem entrega mais resultados 
para o setor logístico. Escolha  
a TOTVS.

A gestão do seu negócio precisa de eficiência. A TOTVS sabe disso e vai muito 

além do ERP para oferecer soluções de gestão completas, que oferecem 

informações em tempo real para potencializar sua operação nos processos 

de importação, exportação, REDEX (Recinto Especial para Despacho 

Aduaneiro de Exportação) e DEPOT – terminal contratado pelo armador

que recebe contêineres vazios de importação ou libera contêineres vazios 

de exportação. Tudo isso com a garantia de atendimento à legislação 

aduaneira e controle sobre serviços prestados por agentes marítimos, 

operadores portuários e despachantes aduaneiros. Afinal, a TOTVS 

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

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

de portos e recintos aduaneiros.

Tudo para sua empresa gerenciar processos  
de importação e exportação.

Eficiência integrada à sua operação. Visão de negócio completa para 
planejamentos mais precisos. 

A TOTVS garante o mais alto nível de 
rastreamento de mercadorias com uma 
solução integrada de comércio exterior.

Nós temos a tecnologia para potencializar
a sua estratégia: torre de otimização
e gestão logística que permitem um
controle fácil e visual, contribuindo para
o planejamento completo do transportador.

Controle Estratégia
Tecnologia feita para o mercado 
logístico.

As tecnologias TOTVS foram 
desenvolvidas para aumentar a eficiência 
na gestão e o controle do seu core 
business com funcionalidades feitas  
sob medida para o seu negócio.

Foco

totvs.com/logistica/

Mais de 1,8 mil 
empresas de logística   

escolheram
as soluções TOTVS 

Mais de 2,7 milhões 
de m2 de recintos 

aduaneiros 
são gerenciados por 

soluções TOTVS 

Mais de 2 milhões
de m2 de armazéns

do Brasil  
são gerenciados por 

soluções TOTVS

Mais de 100 milhões 
de toneladas de carga

são movimentadas 
anualmente por

meio de soluções 
TOTVS 

Movimentação do terminal 
Controle total sobre 
contêineres e entrada
e saída de pessoas, veículos
e mercadorias.

Documentação das mercadorias
Facilidade na gestão dos registros de 
importação e exportação, armazém geral, 
entreposto aduaneiro de importação
e DAC – Depósito Alfandegado Certificado.

Operações em estoque
Gerenciamento completo para o recebimento 
e a expedição de mercadoria solta/
contêiner, operações internas (ovas, desovas, 
movimentação, serviços) e portal web.

Controle de contêineres (no pátio,  
em sobre rodas)
Funcionalidades completas para
a averbação de documento (não 
obrigatório), registro e liberação de 
documentos, controle de apreensão de 
mercadorias, prorrogação de prazos do 
regime aduaneiro e desconsolidação de lote 
para cargas consolidadas (NVOCC). 

Estoque
Tudo o que sua empresa precisa para
o controle de mercadorias (no 
armazém, no contêiner em sobre 
rodas) e contêineres (no pátio, em 
sobre rodas).

Receita
Maior agilidade na 
administração de contrato
de serviço, processo de cálculo 
e emissão de nota fiscal.

DEPOT 
Módulos especialistas
no controle de recebimento, 
vistoria, reparo, oficina, 
armazenagem e faturamento  
de expedição.

REDEX/exportação 
Mais facilidades no planejamento de 
recebimento, booking – agenda conferência, 
armazenagem de contêiner, liberação 
aduaneira, carregamento e faturamento de 
expedição.

Comércio exterior
Solução que simplifica os registros de 
aquisições ou vendas de serviços no exterior 
junto ao Siscoserv para evitar multas e 
outras penalidades previstas na legislação.

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.

http://totvs.com/logistica/

