
Tecnologia para
Transportadoras

Da redução de custos à logística 4.0, 
a TOTVS é quem mais entrega 
resultados para empresas  
de transporte.

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 
completa para uma 
logística mais inteligente 
e produtiva.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.

Invista na logística 4.0 com  
as tecnologias TOTVS.

Sua transportadora não tem tempo a perder. É por isso que a TOTVS

vai muito além do ERP para entregar soluções de gestão inteligentes,

que agilizam processos, geram dados confiáveis e aumentam

a produtividade na sua empresa. 

Integre sua operação com gerenciamento de todas as atividades  

de transporte e logística, automatização do processo de cargas, redução 

do lead time e melhora do planejamento da demanda, tudo para reduzir 

custos operacionais e aumentar a rentabilidade do seu negócio. 

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 transportadora.

Tudo que sua transportadora precisa para ser mais ágil e competitiva.

Visão de negócio completa para 
planejamentos mais precisos. 

Eficiência integrada à sua operação.

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

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

Estratégia Controle
Tecnologia feita para o mercado 
logístico.

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

Especialidade

totvs.com/logistica/

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.

Mais de 1,8 mil 
empresas 

de logística
escolheram

as soluções TOTVS

Mais de 3 milhões
de viagens

são gerenciadas por 
soluções TOTVS 

anualmente no Brasil

Mais de 400 mil 
veículos de carga
no Brasil têm seu
fluxo controlado

por soluções TOTVS

Mais de 100 milhões 
de toneladas
de carga são 

movimentadas
anualmente  

com o apoio das 
soluções TOTVS

Operacional 
Controle completo do que 
acontece dentro e fora 
da transportadora, com 
apontamento operacional, gestão 
de ocorrências, controle 
de tráfego e torre de controle.

SAC
Agilidade e controle 
para a gestão comercial, 
agendamento de frete, tabela 
de frete e tarifas, cotação 
de fretes e portal TMS.

Viagens 
Gestão precisa das ordens de 
coleta, transferência/transporte, 
entregas, controle de ocorrências 
e jornada do motorista.

Gestão fiscal
Garantia de cumprimento
às obrigações fiscais a partir
de funcionalidades que cuidam 
das regras fiscais, cálculo CT-e
e MFD-e.

Programação de demanda 
Tudo o que sua transportadora 
precisa para a definição de rotas 
e carregamento.

Gestão financeira 
Mais facilidade para o 
gerenciamento do faturamento 
de transporte, auditoria de fretes 
e custos de transporte.

Manutenção 
Diversas funcionalidades para 
controlar abastecimento, 
oficina, estoque, documentos, 
custos da frota e uso de 
pneus.

Entrega e monitoramento
Tecnologia para controlar
a geração da viagem de entrega, 
fazer a gestão de tráfego, 
administrar a torre de controle
e gerir ocorrências e operações.

http://totvs.com/logistica/

