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Depoimento do cliente

“A Unipoli cresceu em média 35% nos últimos três anos. Dado esse 
crescimento e o aumento no número de colaboradores, precisávamos que 
as unidades da empresa se falassem mais e que as informações estivessem 
mais acessíveis para a tomada de decisão. 

Antes, usávamos um sistema em que as unidades e os departamentos não 
se falavam, o que era complicado, pois se o corpo diretivo precisava de 
informações rápidas sobre o fluxo de caixa para fazer um investimento, era 
preciso buscá-las em várias planilhas em diferentes computadores. 

Hoje, com a solução TOTVS isso não acontece mais, porque o 
conhecimento sobre o negócio é acessado de maneira rápida. Se for 
necessário coletar dados para investimentos, facilmente, pela solução 
TOTVS, é possível visualizar quanto temos faturado e, ainda, levantar 
estatísticas passadas e futuras.

Por motivos como esse, optamos pela TOTVS. Também porque o seu 
preço é acessível e foi a software house que mostrou maior velocidade 
de resposta. A empresa procurou entender a nossa necessidade, seus 
participantes foram até as nossas unidades para ver o que precisávamos e, 
depois, nos disseram os níveis de sistema adequados naquele momento e 
quantas licenças precisávamos adquirir.” 

Davis Rodrigues, diretor comercial da Unipoli Soluções. 

Com o uso das ferramentas TOTVS, a 
fabricante de embalagens protetoras 
diminuiu seu tempo de resposta a clientes 
e, consequentemente, tornou-se mais 
competitiva em seu mercado. 

Calços protetores em 
EPE produzidos pela 

Unipoli

•	 Integração entre as unidades e 
os departamentos da Unipoli

•	 Maior facilidade e agilidade no 
levantamento de informações 
estratégicas para a tomada de 
decisão

•	 Agilidade na produção de 
relatórios de diversas áreas da 
empresa (de três dias passou a 
ser feito em 20 minutos)

•	 Necessidade de sistematização 
dos departamentos
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•	 Possibilidade de visualizar a saúde financeira 
da empresa rapidamente e de fazer 
projeções

•	 Agilidade na tomada de decisões
•	 Redução de custos
•	 Maior visibilidade de vendas
•	 Maior controle de estoque (on-line)
•	 Maior controle de compras
•	 Follow-up confiável

•	ERP	Série	3	(Back	Office	e	Produção),	nos	
módulos: 

- Financeiro
- Contabilidade
- Fiscal
- Compras
- Comercial
- Produção
- Engenharia
- Controle de Estoque

Sobre a empresa

Soluções Produtos e serviços da TOTVS neste cliente

Fundada em 1999, a Unipoli atua na produção de embalagens protetoras, retornáveis e recicláveis a partir de plástico 
e metais. Com o foco em logística, a expertise da empresa oferece cálculos precisos de calços para amortização de 
impactos,	montagem	de	kits	e	entregas	just	in	time,	fabricação	de	embalagens	retornáveis	e	customização	de	metais,	
atendendo por completo às necessidades de armazenagem e movimentação. Possui quatro unidades: Diadema, 
Hortolândia 1 e 2 e uma em Taboão da Serra, todas no estado de São Paulo.

Sede da Unipoli em Diadema, SP, Brasil


