CASE

TOTVS apoia Fundação
Pró-Tamar com software
de gestão
O QUE

O PROJETO

TOTVS Protheus – BackOffice, RH, Loja, PCP.

Com a remodelagem dos processos e a integração de
todas as informações com o software de gestão, toda a
apuração fiscal e financeira se transformou. Hoje, os
relatórios, que eram entregues apenas uma vez ao ano e
produzidos artesanalmente com auxílio de plataformas
diferentes em cada unidade, passaram a ser trimestrais.
É possível também apurar dados e consolidar análises
importantes para se enxergar o negócio como um todo,
a qualquer momento. A usabilidade da tecnologia
também foi um diferencial durante o processo de
implementação e treinamento. Hoje, 70 pessoas
acessam o sistema no total, sendo 50 simultaneamente.

QUEM
A Fundação Pró-Tamar foi criada para executar o
trabalho de conservação das tartarugas marinhas, como
responsável pelas atividades do Projeto Tamar nas áreas
administrativa, técnica e científica. Fundada em 1988 e
considerada de Utilidade Pública Federal desde 1996.
Pesquisa, conservação e manejo das cinco espécies de
tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, é a principal
missão do Tamar, que protege cerca de 1.100km de
praias, em 25 localidades.

ONDE
Mata de São João - Praia do Forte, Bahia. E mais 21
bases de pesquisa.

SEGMENTO
Serviços / Provedor de Serviços.

“Vemos na TOTVS uma empresa parceira, provedora
de soluções que apoiam o nosso crescimento desde
2001 e, mais intensivamente, a partir de 2007, com a
nossa reestruturação interna. Sem o apoio da TOTVS,
não teríamos condições de melhorar e remodelar os
nossos processos.
Efraim Raizer, supervisor de Tecnologia da
Informação da Fundação Pró-Tamar.

MARCA PROJETO PRO-TAMAR

DESAFIOS
Após uma grande reestruturação interna, com
mudanças operacionais e melhoria dos processos, a
Fundação Pró-Tamar integrou as suas 22 bases por
meio das soluções da TOTVS.
Assista aqui ao Vídeo Case Pro-Tamar e TOTVS
Acesse: www.totvs.com/servicos
www.tamar.org.br
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