


A DQZafra Sistemas foi fundada por Daniela Cópia Zafra, que há mais de 10 anos 
implanta e ministra treinamentos em sistemas de Comércio Exterior, atendendo os mais 
variados ramos de mercado na área de COMEX. 

Situada em São Paulo, no ABC Paulista, atende a todo o território nacional, contando com 
os mais modernos conceitos em gestão empresarial. Nossa missão é atendê-lo de forma 
personalizada, buscando assim uma interatividade e uma prestação de serviços de alto 
nível. 

 
Nosso quadro de profissionais é conceituado e nossa proposta comercial baseia-se em 
qualidade, buscando sempre a melhor relação custo-benefício para o cliente. 

 



• Demonstração dos módulos de Comex – Protheus TOTVS;  
 
• Levantamento (Análise da situação atual X Desejada),  
     dos módulos de COMEX; 
 
• Implantação e Suporte; 

 
• Atualização de Versão; 

 
• Treinamentos clientes e analista; 
 
• Customizações e desenvolvimentos específicos 
 



Completo conjunto de ferramentas para automatização, controle e monitoramento  
gerencial das operações de importação. Oferece controle de solicitações e pedidos 
de importação, LI e DI, desembaraço, geração de dados para NF-e e câmbio. Integrado ao Siscomex e 
aos principais softwares de despachante. Possibilidade de integração com diversos ERPs do mercado. 

• Maior controle dos dados, centralizando as informações antes contidas 
      em planilhas de Excel ou até mesmo em Despachante em um único banco de dados; 
• Controle das operações remotas realizadas pelo despachante e sobre suas operações, 
     evitando multas e menor risco em uma eventual fiscalização; 
• Solução nativa PROTHEUS, integrando os módulos: Financeiro e Faturamento,  
      consequentemente com contábil, estoque e livros fiscais, proporcionando  
      ganho de agilidade no processo; 
• Integração com o Siscomex – através do envio dos dados do processo para  
      solicitações de registro de LI e DI; 
• Previsão do custo final da operação, possibilitando visualizar custo previsto para todo  
      o processo ou por item, podendo definir a viabilidade da importação antes do início da mesma,  
       inclusive com previsão de fluxo de caixa, a partir da geração de títulos provisórios; 
• Integração total de todas as fases do processo com o módulo financeiro, controlando  
       pagamento antecipado e contratações de câmbio. 

 



Provê as mais eficientes ferramentas de gestão de operações de exportação. 
 Oferece o controle e o monitoramento do processo, gerenciando pedidos,  
embarques, emissão de documentos, certificados, relatórios, follow-ups,  
integração com o Siscomex e controles cambiais.  
Possibilidade de integração com diversos ERPs do mercado. 
 
 • Integração total de todas as fases do processo com o módulo financeiro,  

       controlando recebimentos antecipados, contratações de câmbio,  
       despesas internacionais e comissões; 
• Integração com módulo de Faturamento para geração de documento de  
       saída descomplicada e totalmente integrada ao processo padrão; 
• Controle e emissão de documentos multi-idiomas e certificado de origem,  
      inclusive com registro de histórico dos documentos emitidos; 
• Emissão de certificados de origem com integração FIESP e FACISC; 
• Estufagem de container; 
• Exportação direta e indireta; 
• Back toback; 
• Exportação por consignação; 
• Exportação de Commodities. 

 



Provê as mais eficientes ferramentas de gestão de operações de exportação.  
Oferece o controle e o monitoramento do processo, gerenciando pedidos, embarques,  
emissão de documentos, certificados, relatórios, follow-ups, integração com o Siscomex  
e controles cambiais. Possibilidade de integração com diversos ERPs do mercado. 

• Solução nativa PROTHEUS, com integração com os módulos de Importação e Exportação; 
• Confecção do ato concessório das modalidades Suspensão e Isenção; 
• Controle de laudo técnico; 
• Controle de aditivos ao ato concessório; 
• Controle do DRAWBACK integrado; 
• Emissão de documentos para DRAWBACK Isenção; 
• Relatórios de acompanhamento e controle de ato concessório; 
• Integração de DIs e REs do despachante; 
• Relatório de ganhos previsto e realizados com a utilização do regime de Drawback. 



Esta solução simplifica o registro das Aquisições ou Vendas de serviços no exterior junto 
ao Siscoserv, além de auxiliar na gestão dos prazos envolvidos, evitando multas e outras 
penalidades previstas na legislação. São automatizadas as operações de Registros,  
Retificações, Aditivos e Cancelamentos no Siscoserv, com a possibilidade de integração  
com ERP’s para recebimento de Pedidos de Compra/Venda de Serviços e para o envio  
de Títulos à Pagar/Receber de Serviços e suas Liquidações, nesta ágil solução que está  
totalmente aderente aos requisitos do Siscoserv. 
Integrado aos ERPs TOTVS, linha Protheus e Datasul. 

 
• Completa aderência à legislação do Siscoserv; 
• Integração automática com o Siscoserv; 
• Agilidade operacional nos registros do Siscoserv; 
• Controles preventivos dos prazos dos registros envolvidos; 
• Evita Multas e outras Penalidades; 
• Consistência com tabela padrão de NBS; 
• Possibilidade de Integração com ERP via Interface com Módulo de Compras e Faturamento; 
• Na linha de produtos Protheus e Datasul da TOTVS, a solução é totalmente integrada entre os módulos; 
• Possibilita manutenção das informações envolvidas na operação antes do envio ao Siscoserv. 

 



Integrado aos nossos produtos oferece controle de financiamento de importação e exportação,      
apresentando uma visão detalhada sobre contratos, com informações relacionadas aos juros, 
encargos, e vinculação. 

 

 Controla as modalidades de contrato ACC/ACE Pré pagamento, FINIMP e securitização 

 

• Manutenção de contratos de financiamento ACC; 

• Manutenção de contratos de financiamento ACE; 

• Manutenção de contratos de Pré pagamento; 

• Controle de Desenbaraço; 

• Controle de Pré-Vinculação; 

• Controle de carta de crédito; 

• Controle de operações de câmbio; 

• Controle de fichas de fechamento de câmbio para múltiplas parcelas; 

• Impressão de relatórios de controle; 

 

 

 



Bancos de dados 
Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, Informix, Sybase, Postgres, MySQL, c-treeSQL, 
ODBC (Generic) e OpenEdge 
Sistema Operacional para o Cliente (estações) 
Windows XP, Vista, 7, 8 e 8.1, Linux (diversas distribuições) 
Sistema Operacional para o Servidor 
Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2 e 2012, Linux (diversas distribuições), Unix 

 



Versões 
Cliente/Servidor, Multi-Camada, Multi-Plataforma, WEB 
Requisitos 
Requisitos para o SIGADW – DataWarehouse – TDN 
Requisito de Hardware para o TOTVS Application Server – TDN 
Sistemas operacionais para o TOTVS Application Server – TDN 
Sistema operacional homologado para o TOTVS SmartClient – TDN 
Banco de dados homologado para o TOTVS | DBAccess – TDN 
Banco de Dados Relacional x Sistema Operacional – TDN 
Permissões mínimas para usuário MS-SQL: 
Server Roles: 
- deskadmin, processadmin, public, securityadmin, serveradmin, setupadmin User Mapping: 
- db_owner, public 
Permissões mínimas para usuário Oracle: 
- CONNECT, ALTER SESSION, CREATE PROCEDURE, CREATE TABLE, CREATE 
TRIGGER, CREATE SESSION, CREATE VIEW e UNLIMITED TABLESPACE 
- SELECT ON SYS.COL$, SELECT ON SYS.ICOL$, SELECT ON SYS.IND$, SELECT 
ON SYS.OBJ$ e SELECT ON SYS.USER_TABLES 
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Alameda Terracota, 215 – 5º andar –  
Espaço Cerâmica - São Caetano do Sul – 

SP 
 

 (11) 4221-6919 / 99875-1111 
 

 contato@dqzafra.com.br  
 

 Danizafra13 


