Depoimentos
“A Argo vem crescendo a uma média de 30% a 40% ao ano e por isso queríamos garantir que o nosso sistema estava
preparado para suportar o crescimento, bem como organizar o volume de informações e integrá-las às áreas. Não queríamos
ser surpreendidos. Por isso, fomos ao mercado em busca um ERP consolidado.
A implementação aconteceu em apenas quatro meses. Atualmente, 30 pessoas da Argo utilizam o ERP e podemos afirmar
que a expectativa foi atingida. Isso porque geramos informação detalhada, o que nos permite tomar uma decisão baseada
em números concretos. Nos próximos meses, iremos implantar o TOTVS Obras e Projetos, que é o módulo que nos auxiliará
na engenharia.”
Gladston Campos, gerente de projetos e tecnologia da Argo Construtora.

Sobre a ARGO
Há seis anos no mercado, a Argo acumulou experiência
na construção de empreendimentos de alto padrão,
com qualidade de acabamento e pontualidade nas
entregas. Suas obras apresentam diferenciais como
alto padrão de acabamento, design moderno, projeto
de paisagismo, áreas de lazer inovadoras, dentre
outros. As obras entregues pela Argo Construtora
refletem requinte e qualidade.
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Número de profissionais
280

Desafios
•
•

Produtos & Serviços da TOTVS neste Cliente
•
•
•
•
•
•
•

Necessidade de um software que garantisse o
funcionamento do sistema, em face ao constante
crescimento da empresa
Integração das informações de diversas áreas da
construtora

Soluções
•
•
•
•

Contas a pagar
Contas a receber
Cobrança
Contabilidade
Folha de Pagamento
Compras
TOTVS Incorporação

Automatização do fluxo de informações
Integração
Controle maior e mais detalhado da informação
O sistema tem ferramentas que permitem fazer
pesquisas, gerar relatórios, construir indicadores que
apoiam na tomada de decisão

Porque a TOTVS
A TOTVS é uma empresa consolidada no mercado e o seu ERP voltado para o segmento de construção é altamente
reconhecido.
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Compartilhe o novo mundo.

