CASE

CGG Trading gerencia
desde a produção até a
logística com TOTVS
O QUE

O PROJETO

TOTVS – BackOffice e Controle de Grãos TOTVS

O software de gestão da TOTVS é usado por todas as
unidades e em todas as áreas da trading, e a ferramenta
de controle de grãos é totalmente integrada ao ERP da
empresa, simplificando o dia a dia dos colaboradores e
a tomada de decisões.
Uma solução capaz de controlar o trânsito nas rodovias
e gerenciar o pagamento de frete, quebra de veículos e
sinistros é essencial para uma operação desse porte da
CGG Trading.

QUEM
A CGG Trading atua em um modelo vertical, com
atividades distribuídas em três grandes segmentos:
produção, comercialização e escoamento logístico de
grãos e algodão. São 150 mil hectares de terras próprias
e, na atividade de comercialização, somente em 2012
foram mais de 2 milhões de toneladas exportadas.

ONDE
São Paulo, SP.

SEGMENTO

“Escolhemos a solução da TOTVS antes mesmo de dar
início às operações. O software atende a todas as
nossas demandas e é um dos poucos no mercado com
uma ferramenta de controle de grãos integrada de
forma nativa, o que confere agilidade ao processo,
simplifica o nosso dia a dia e contribui para uma
gestão mais assertiva.”
Sérgio Yokogawa, diretor administrativo, de sistemas e processos da CGG

Distribuição e Logística/ Atacadista e Distribuidor.

MARCA CGG TRADING
DESAFIOS
Com o intuito de aprimorar o controle da operação e
apoiar o crescimento sustentável da organização a CGG
Trading utiliza o ERP TOTVS e a solução de controle de
grãos. O módulo de grãos é fundamental para a
operação da empresa, com ele é possível gerenciar toda
a cadeia, desde a produção até a venda, passando pela
confecção de contratos, gerenciamento de préfinanciamento, recebimento de produtos, transporte,
armazenagem e exportação.

Acesse: www.totvs.com/distribuicao-e-logistica
www.cggtrading.com

www.totvs.com: 0800 70 98 100

