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CASE 

Condomínio do Edifício 

Santa Cruz Shopping 

integra setores com 

soluções TOTVS 
 
O QUE 

TOTVS RM- Faturamento, Financeiro, Folha de 

Pagamento, Contábil, Patrimônio, BI 

 

 

QUEM 

O Condomínio do Ed. Santa Cruz Shopping foi 

inaugurado em 15 de julho de 1991. É um dos primeiros 

complexos comerciais na Zona da Mata Mineira. 

Com uma localização estratégica no Centro de Juiz de 

Fora, o Shopping é conhecido por todos na região e 

tornou-se uma opção de lazer para toda a família. São 

mais de 452 lojas à disposição dos clientes, 

estacionamento com mais de 200 vagas rotativas e em 

média 375.000 visitantes por mês. 

 

ONDE 

Juiz de Fora, Minas Gerais. 

 
SEGMENTO 

Serviços / Provedor de Serviços. 

 
DESAFIOS 

Com o desafio de encontrar ferramentas de gestão 

integradas que permitissem aos administradores e aos 

lojistas agilidade e comodidade na busca das 

informações e confiabilidade para avaliação dos 

processos o Condomínio do Ed. Santa Cruz Shopping 

buscou no mercado uma solução e encontrou como 

referência de mercado em software de gestão a TOTVS. 

 

 

 

 

 

O PROJETO 

A solução utilizada beneficia atualmente de 1000 a 5000 

pessoas e com a parametrização do software todos os 

controles são realizados dentro do sistema TOTVS. O 

desempenho da empresa está em 100% da sua 

capacidade, pois houve grande economia de tempo com 

a otimização da comunicação entre empresa, lojistas, 

banco e contabilidade. 

 
 

“A TOTVS é como os instrumentos de um navegador 

para guiar seu barco. Antes da implantação do 

software, a empresa não tinha instrumentos, não 

tinha ferramentas de gestão, as pessoas falavam 

línguas diferentes. Hoje os processos são integrados 

e as informações são centralizadas.” 
Luciano Rodrigues Sobrinho, Presidente Condomínio do Ed. Santa 

Cruz Shopping   

 

 

MARCA SANTA CRUZ SHOPPING 

 

 

 
 

Acesse: www.totvs.com/servicos 

 www.santacruzshopping.com.br 

http://www.totvs.com/
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