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Líder no mercado de SOFTWARES DE GESTÃO 

EMPRESARIAL, sua principal marca é a INOVAÇÃO.  

SOBRE A TOTVS 

CLIQUE PARA TOCAR – VÍDEO INSTITUCIONAL 



PROFISSIONALIZE-SE 



BACKOFFICE 

Principais Dores 



USO INTERNO 

• Excesso de Demandas e/ou Atendimentos Urgentes 

• Falta de Previsibilidade na Aquisição 

• Baixo poder de negociação junto aos Fornecedores 

• O Departamento de Compras muitas vezes é considerado um 

elo fraco da organização e visto como gargalo da operação. 

COMPRAS 



ESTOQUE / CUSTOS 

• Falta de Insumos para Atendimento aos Contratos 

• Estoques Desiquilibrados 

• Dinheiro parado em itens desnecessários ou excesso 



FATURAMENTO 

• Erros operacionais, não calcula valores automaticamente  

• Lentidão do sistema e falha no envio da das informações na 

hora da validação 

• Digitação manual em cada um dos Municípios 



FINANCEIRO 

• Falta de Previsibilidade dos Recebimentos 

• Retrabalho na conciliação de contas 

• Padronização do processo para pagamentos 

• Redução do risco de descumprimento das obrigações 

financeiras 

• Eliminação de informações imprecisas 



ATIVO FIXO 

• Controle da Depreciação e Exaustão dos Bens 

• Utilização dos benefícios tributários 



CONTABILIDADE 

• Falta de integração e rastreabilidade dos valores 

• Morosidade e atividades repetitivas de fechamento 

• Controles paralelos e retrabalho  



LIVROS FISCAIS / AUTOMAÇÃO FISCAL / MENSAGERIA 

• Multas por erros operacionais na apuração e cálculo dos 

impostos 

• Inconsistências e divergências fiscais 

• Acompanhamento das mudanças e obrigatoriedades da 

legislação 

• Integração das informações apuradas com os diferentes 

sistemas e layouts 



LIVROS FISCAIS / AUTOMAÇÃO FISCAL / MENSAGERIA 

No Brasil, qual é o custo para uma empresa controlar 

e calcular corretamente seus impostos?  



LIVROS FISCAIS / AUTOMAÇÃO FISCAL / MENSAGERIA 
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CUSTO BRASIL 



CUSTO BRASIL 



totvs.com 

@totvs 

blog.totvs.com company/totvs 

fluig.com 

OBRIGADO 

Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA 

#SOMOS TOTVERS 

O sucesso do cliente é o nosso sucesso 

Valorizamos gente boa que é boa gente 

Edstron Rosário 

Professional Services / BackOffice 

edstron@totvs.com.br 


