
Gestão da taxa cambial feita por meio 
de integração automatizada com o 
site do Banco Central: do Real
ao Dólar e vice-versa, em 
apenas cliques.

Conversões cambiais
automáticas

O sistema, 100% na nuvem, unifica 
todas as informações e permite, de 

qualquer lugar e a qualquer momento, o 
acesso dos administradores 

(banco financiador e auditores).

Centralização
de informações

Modelos visuais, associados a dados 
numéricos em ambiente amigável, 
contribuem efetivamente para ajustes 
das etapas, revisão dos planejamentos, 
evolução do projeto e por fim sua 
conclusão. Quanto mais simples, melhor! 

Dashboards de 
acompanhamento

Cada Instituição Financeira trabalha 
com critérios próprios para fins de 
fiscalização e prestação de contas. 

O SAFF possui a funcionalidade de 
padronização de relatórios que  
economiza até 80% do tempo

de elaboração desses relatórios!

Arquiva ainda todo
 o histórico de relatórios

anteriores e sinaliza os
 gestores caso haja 

alguma divergência.  

Relatórios padronizados
para cada instituição

Conheça o SAFF, solução especializada, que informatiza 
todo o ciclo de vida de um projeto cofinanciado, da 
contratação do empréstimo à prestação de contas, 
atendendo cada etapa de gestão do projeto e as 
exigências das principais Instituições Financeiras 
Internacionais. Veja os principais benefícios:

Se projetos cofinanciados 
possuem características distintas, 
por que você ainda utiliza métodos 
de gestão tradicionais?

https://saff.softplan.com.br/


“Todo projeto financiado pelo Banco Mundial é 
regido pelas regras de contratação e de 
aquisições do manual do Banco e, para isso, deve 
atender a algumas cláusulas de confiabilidade e 
de transparência muito rígidas, que foram 
atendidas pelo SC Rural graças ao SAFF.”

Júlio César Bodanese
Secretário Executivo
Programa SC Rural

“O SAFF é um sistema com fácil usabilidade, clareza e 
tem pessoas com bastante conhecimento para auxiliar 
se preciso. Quando feitos todos os lançamentos 
podemos buscar através de relatórios dados claros 
sobre cada projeto como período, componente, 
contrato e vários outros filtros que a solução fornece.”

Leonardo Pacheco
Coordenador geral do programa e gestor do contrato

Prefeitura Municipal de Florianópolis

O Brasil Digital não para. Junte-se aos mais de 45 órgãos que
 tornaram inteligente a gestão dos seus projetos cofinanciados.

Há quase três décadas acreditamos que a 
Transformação Digital no setor público é possível. 
E que esse movimento não é um projeto de futuro, 
mas uma realidade no agora. Somos profissionais 

apaixonados pelo que fazemos – desenvolver 
produtos e serviços com tecnologias voltadas para as 

necessidades dos Governos em todas as esferas. 

 Nós somos a Softplan! 

O SAFF é uma solução Softplan.

saff.softplan.com.br
especialista@softplan.com.br  
+55 48 9 9929-9681 gestaopublica.softplan.com.br

Sua instituição está preparada
para os desafios da era da
transformação digital? 

https://saff.softplan.com.br/
https://www.softplan.com.br/
https://www.gestaopublica.softplan.com.br/



