
Segmento
MANUFATURA

PAPEL E CELULOSE

Para a sua empresa de papel e celulose, as soluções de software de gestão para  
o segmento de manufatura da TOTVS oferecem fluidez na informação e nos fluxos  
de trabalho. Um conjunto de ferramentas que garante ainda mais agilidade à sua 
gestão, por meio de pesquisas contínuas, visões corporativas de aproveitamento  
de todos os recursos, respeito ambiental e controle de direitos e obrigações legais  
do seu subsegmento.

Assim, sua empresa garante maior competitividade para assumir um papel 
cada vez mais importante no mercado.



PAPEL E CELULOSE

A TOTVS tem soluções 
específicas e focadas 
no seu subsegmento.

Segmento
MANUFATURA

Engenharia de Produto 
e Processos 
Definição das especificações técnicas  
dos produtos e seus processos, detalhando 
suas etapas de desenvolvimento, calendários, 
máquinas da produção, insumos, estruturas 
de produto acabado / intermediário e suas 
fichas técnicas, inclusão da BOM (Bill of 
Material), entre outras.

Desenvolvedor de Produtos 
Gerenciamento da criação de novos produtos, 
avaliando os impactos relacionados à produção
e seus custos de fabricação. Esta funcionalidade 
também possibilita a análise da concorrência  
e do ROI de novo item, além de controlar  
os processos de prototipação, aprovação  
e liberações, com integração à área 
de qualidade.

Configurador de Produtos 
Permite configurar um produto personalizado, 
de acordo com as suas necessidades, 
possibilitando controle sobre características  
e componentes variáveis.

Planejamento e Controle  
da Produção
Possibilita o planejamento, a programação  
e o controle dos materiais, recursos 
operacionais e atividades da produção  
da sua empresa, integrando as áreas  
de estoques, compras e chão de fábrica.

APS – Planejamento Avançado  
da Produção
Viabiliza o planejamento avançado 
da produção, calculando as demandas 
de material e a capacidade de fábrica 
simultaneamente, o que permite reduzir  
horas extras e prazos de entrega e estoques, 
além da priorização de ordens de produção  
e pedidos de venda.

Chão de Fábrica 
Oferece monitoramento total sobre a sua 
fábrica, exibindo indicadores da produção 
baseados em critérios de produtividade, 
eficiência, atrasos, qualidade, utilização,  
níveis de parada, motivos de refugo, desvio  
de tempo real / padrão, entre outros.

Gestão da Qualidade
Gerenciamento dos procedimentos  
de normatização, certificações de qualidade, 
padronizações de processos, inspeção  
de entradas e de processos, controle  
de documentos da qualidade, registro  
das ocorrências de não conformidades, 
metrologia, calibração e aferição, auditorias 
internas e externas PPAP.

Saiba mais em www.totvs.com/papel-e-celulose
ou ligue 0800 70 98 100.
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Questões tributárias?  
A TOTVS tem a solução 
para você manter o foco 
no seu core business.

As obrigações fiscais fazem parte do dia a dia de toda e qualquer empresa, 
independentemente do porte e do segmento de atuação. Compreender o sistema fiscal 
brasileiro é uma tarefa extremamente complexa, que exige tempo, conhecimento  
e atualização constante. 

A TOTVS entende o desafio dos seus clientes e por meio de sistemas 
inteligentes transforma problema em solução para a sua empresa.

Soluções Fiscais



SOLUÇÕES FISCAIS

TAF – TOTVS Automação Fiscal
Solução fiscal especialista com características de consolidação de dados 
e layouts. Tem como objetivo suportar o processo tributário permeando  
as obrigações principais e acessórias por meio de demonstrações  
e apurações. A solução funciona como um repositório de informações 
fiscais capaz de consolidar dados e layouts para atender às exigências  
do sistema tributário brasileiro.

DIFERENCIAIS
 ¢ Interface amigável para manutenção dos movimentos tributários  

e fiscais
 ¢ Gerador de relatórios personalizáveis para conferência com outputs 

nos formatos .XLS, .PDF, .CSV e e-mail
 ¢ Consolidação fiscal frente às diversidades sistêmicas, permitindo 

um modelo de integração simples e de fácil conectividade
 ¢ Solução de mensageria nativa na aplicação, comunicação síncrona  

e assíncrona, integração via web services com comunicação segura 
por meio de SSL / TLS e certificado digital modelo A1 e A3

 ¢ Base histórica dos movimentos transmitidos ao Fisco e controle  
de manutenção de operações

 ¢ Contempla as principais obrigações acessórias, como SPED Fiscal, 
SPED Contribuições, eSocial, ECF, entre outras

Conte com soluções que 
simplificam questões 
tributárias e fiscais  
da sua empresa. 

Saiba mais em www.totvs.com
ou ligue 0800 70 98 100.

TIF – TOTVS Inteligência Fiscal
Solução de auditoria, análise e validação de obrigações fiscais 
desenvolvida em parceria com o IOB (empresa líder no mercado  
de informações empresariais, jurídicas e tributárias). Por ser uma solução 
100% cloud dispensa tempo e custos de implementação, proporcionando 
ao profissional da área de tributos garantia, tranquilidade e precisão  
na entrega das suas obrigações acessórias. 

OBRIGAÇÕES ATENDIDAS NA SOLUÇÃO
 ¢ SINTEGRA – SEF I
 ¢ SPED CONTRIBUIÇÕES
 ¢ SPED FISCAL
 ¢ SPED CONTÁBIL
 ¢ COMPLIANCE: 

 • SINTEGRA 
 • SEF I e SPED FISCAL  
 • SPED CONTÁBIL E SPED FISCAL 
 • SPED CONTRIBUIÇÕES  
  E SPED FISCAL 
 • SPED CONTRIBUIÇÕES  
  E SPED CONTÁBIL  

100% 
ADEQUADO

 • SPED CONTRIBUIÇÕES  
  E DACON 
 • DIPJ E SPED CONTÁBIL 
 • DIPJ E DCTF  
 • DACON E DCTF
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Torne seu RH mais 
completo com a TOTVS.

Ir além das funções burocráticas e legais é o maior desafio da área de Recursos 
Humanos nas empresas. A TOTVS sabe disso e disponibiliza soluções de gestão 
especialmente desenvolvidas para que você foque no assunto mais importante 
do seu RH: as pessoas.

Soluções de RH



SOLUÇÕES DE RH

Tenha mais CONTROLE E PRODUTIVIDADE  
em seus processos com:

 ¢ Folha de Pagamento
 ¢ Ponto Eletrônico
 ¢ Controle de Acesso
 ¢ Contencioso Trabalhista
 ¢ Portal do Capital Humano
 ¢ Medicina e Segurança do Trabalho

 
Identifique o PERFIL ADEQUADO para cada 
área da sua empresa com:

 ¢ Mapeamento das Competências
 ¢ Estrutura Organizacional
 ¢ Headcount
 ¢ Orçamento

Seja mais ÁGIL E ASSERTIVO, atraindo  
a pessoa certa para o perfil necessário com:

 ¢ Controle das Vagas Abertas
 ¢ Visão completa das fases  

do Processo Seletivo
 ¢ Seleção por Competências
 ¢ Redução dos Custos de Contratação

 
Tenha uma visão COMPLETA E EFICIENTE  
DA SUA AVALIAÇÃO com:

 ¢ Autoavaliação
 ¢ Avaliação 90°, 180° e 360°
 ¢ Plano de Desenvolvimento
 ¢ Plano de Metas

 

Com a TOTVS você 
emprega as melhores 
práticas de gestão  
no seu RH. 

Saiba mais em www.totvs.com/solucaorh  
ou ligue 0800 70 98 100.

Utilize a tecnologia para DESENVOLVER SEUS 
COLABORADORES com:

 ¢ Levantamento das Necessidades  
de Treinamento

 ¢ Acompanhamento do PDI
 ¢ Análise do Potencial
 ¢ Plano de Carreira e Sucessão
 ¢ Gestão de Talentos

 
MOTIVE, RECONHEÇA E RETENHA  
os seus talentos com:

 ¢ Pesquisa de Clima
 ¢ Valorização
 ¢ Incentivos Salariais
 ¢ PLR

100% 
ADEQUADO
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