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Sobre o cliente 
A história da Gauss tem início em 1997, com a produção e comercialização de cinco modelos de 
reguladores. No ano seguinte, passou também a fabricar retificadores e, na sequência, uma linha 
de módulos de ignição. Hoje, a empresa oferece ao mercado uma ampla linha de autopeças, todas 
certificadas pelas normas ISO 9001:2000. Em 2006, uma joint venture possibilitou a abertura de 
uma unidade de produção na China e, no mesmo ano, a instalação da única fábrica de circuitos 
híbridos do Brasil. A Gauss tornou-se líder no mercado nacional de reposições e exporta seus 
produtos para mais de 40 países. 
 
Desafios  

 Melhoria do funcionamento do ERP 
 Maior integração entre os departamentos da empresa 
 Necessidade de uma ferramenta para armazenagem de NF-e dos fornecedores 

 
Soluções  

 Reimplantação do ERP 
 Integração das áreas da empresa 
 Segurança e confiabilidade das informações 

 
Produtos & Serviços da TOTVS neste cliente 

 ERP Protheus 
 Módulos Faturamento 
 Módulo Financeiro 
 Módulo Compras 
 Módulo Estoque & Custos 
 Módulo Ativo Fixo 



 Módulo Contabilidade Gerencial 
 Módulo Livros Fiscais 
 SPED Fiscal e Contábil 
 BI (Business Intelligence) 
 Módulo Controle de Documentos 
 Modulo Inspeção de Entradas 
 Módulo Gestão de Pessoal 
 Módulo Importação e Exportação 
 NF-e 

 
Depoimento sobre a solução da TOTVS 
“Optamos pela TOTVS como nossa fornecedora de ERP porque conhecemos e confiamos na 
solução. Hoje, temos o sistema implantado em todas as áreas da empresa, deixando tudo 
integrado. Decidimos também, especificamente para a ferramenta de armazenagem das Notas 
Fiscais Eletrônicas (NF-e) de entrada, contratar a NeoGrid para os serviços de recepção, 
certificação, validação, armazenamento e importação automática do arquivo XML do fornecedor 
para o ERP da TOTVS” 
 
Paulo Oliveira, Gestor de TI da Gauss. 


