Desafios

Cliente
•
•
•
•

PROTEJE
Localidade
Rua Visconde de Ouro
Preto, 72/74
Consolação – São
Paulo/SP
CEP: 01303-060
Site
www.protege.com.br

Segmento
Serviços (Transportes
de Valores e Segurança
Patrimonial)
Número de profissionais
16 mil

A história da empresa teve início em 1971, atuando
no ramo de segurança e transporte de valores,
quando ainda era denominada Gelre. Em 1979,
passa a se chamar Protege e atuar com seis carros e
20 profissionais na cidade de São Paulo-SP. O que
começou com um pequeno negócio, acompanhou
a necessidade dos grandes centros urbanos e deu
origem ao Grupo Protege, que conta hoje com 1.609
veículos e 16.400 mil profissionais presentes em 13
estados brasileiros e Distrito Federal.

•
•

Dados não estruturados
Sistema jurídico sem integração com o ERP do
Grupo
Carência de controles integrados de garantia e
bloqueios judiciais entre jurídico, financeiro e
contabilidade
Alta produção de material impresso, dificultando
a utilização do espaço físico disponível
Falta de integração com escritórios credenciados
Falta de integração com os departamentos de RH,
Finanças e Contabilidade
Soluções

•
•
•
•

Redução de materiais impressos (processos
digitalizados)
Melhor gestão do conteúdo existente
Integração escritórios credenciados
Maior agilidade nos processos integrados com
RH, Finanças e Contabilidade
Produtos & Serviços da TOTVS

•
•
•

Sistema de Gestão Empresarial TOTVS
Gestão de Capital Humano
TOTVS Jurídico

Depoimentos
“A agilidade na consulta dos processos e a redução no retrabalho foram visíveis em nossa rotina. A integração
com o departamento de RH e a gestão dos escritórios credenciados facilitou o envio de relatórios, o pagamento
de garantias e despesas e fortaleceu o apoio à tomada de decisões”.
Dra. Eliana Maria Caló Mendonça, Gerente Corporativo Jurídico
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