Desafios

Cliente
•
•
•
•
•
•

Soluções

SANTA LÚCIA - BLUE VILLE
Localidade
Camaquã-RS

Segmento
Agroindústria

Site
www.blueville.com.br

Número de profissionais
450

Trabalhar com um único fornecedor de ERP.
Aprimorar a gestão dos dados.
Ampliar a receita da instituição.
Padronizar processos internos.
Redução de custo.
Diminuir erros e falhas.

•
•
•
•
•

Instalação do ERP para varejo
Controle de vendas e estoque
Agilidade nos processos
Controle financeiro
Automação da folha de pagamento

Santa Lúcia fortalece gestão com soluções TOTVS.
A Santa Lúcia foi fundada em outubro de 1983, na
cidade de Camaquã, onde iniciou sua conquista no
mercado de arroz parboilizado, trazendo, em sua
embalagem, uma nova marca que chegava para ser
consolidada: a Blue Ville. Com foco na excelência,
a empresa prioriza a qualidade de seus produtos e
serviços, contando com cinco plantas industriais,
sendo quatro unidades em Camaquã/RS e uma em
Recife/PE, todas com equipamentos modernos de
última geração.
Ampliando suas operações, a Santa Lúcia conta com
quatro CDs (Centros de Distribuição) localizados
estrategicamente em Camaquã/RS, Alphaville-Barueri/
SP, Salvador/BA e Recife/PE. Sem contar as duas filiais
comerciais no Rio de Janeiro/RJ e em Fortaleza/CE,
mais próximas de seus clientes.

Produtos & Serviços da TOTVS
•
•
•
•
•
•
•

Módulo Folha de Pagamento
Módulo Financeiro
Módulo Estoque e Faturamento
Módulo Compras
Módulo Ponto Eletrônico
Módulo Fiscal
Módulo Contabilidade

Depoimentos
“Nós percebemos que o Grupo DFC precisava de um sistema de gestão integrada para continuar crescendo.
Precisávamos avançar e modernizar nossos serviços. Antes da TOTVS, tínhamos um sistema caseiro, desenvolvido
por um terceiro, mas era algo simples, que controlava o faturamento, emissão de nota fiscal e a parte financeira.
Queríamos um sistema mais robusto, que suprisse a alta gerência com informações relevantes. Precisávamos dar
um direcionamento para a empresa e agora conseguimos”.
Pedro Mauro, gerente de TI da Bonanza Supermercados
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Compartilhe o novo mundo.
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