
SUCCESS CASES

CLIENTE: SP PLÁSTICOS DO BRASIL

Rua Arizona 1426 - conj. 22
Brooklin Novo - 04567-003

São Paulo - SP - Brasil
Tel. +55 (11) 2663-2021

Cenário Inicial
Embora a SP Plásticos oferecesse produtos de alta tecnologia, visando praticidade, segurança, 
economia, seguindo rígidos padrões de qualidade e sempre inovando, a administração ainda era 
feita de forma caseira, sem integração de dados, demandando muito tempo e retrabalhos. 

Solução: Dzyon ERP (Comercial, Compras, Financeiro, Produção, Custo, Fiscal, Contábil, Patrimônio)

Principais Benefícios
» Eliminação de retrabalho

» Eliminação de papéis e planilhas em Excel

» Departamentos integrados

» Controle de Estoque

» Controle de Custo dos Produtos

» Gerenciamento da Produção (inclusive perdas)

» Em dia com as obrigações fiscais e contábeis

Cenário Atual
Foram implantados os módulos Comercial, Compras, Financeiro, Produção, Custo, Patrimônio, Fiscal, 
Contábil. A SP Plásticos possui agora uma gestão integrada, dinâmica, moderna, com informações em 
tempo real, que permitem tomadas de decisões rápidas e precisas.

Depoimentos
“Agora, podemos fazer o controle de produção e estoque, ter custos apurados por produtos em tempo 
real e apontar as perdas no processo produtivo, além de medir a qualidade do produto em estoque. 
O trabalho ficou muito mais fácil e profissional. Temos a visão da empresa como um todo, o que 
permite inclusive a tomada de decisões com maiores chances de acerto. Estamos muito satisfeitos”. 

“A equipe nos atendeu com maestria. São impecáveis.”

Sônia Cipolla, sócia e administradora da SP Plásticos do Brasil

Segmento: Embalagens

Site: http://www.sp-plasticosdobrasil.com.br

Atuação: Fabrica embalagem retornável de água mineral,
               com exclusivo sistema inteligente que oferece 
               higiene, praticidade e segurança 

Fundação: 2003

Local: Itapecerica da Serra (Grande SP)

Quer saber mais sobre os SUCCESS CASES da Dzyon? 
Visite a seção de cases em www.dzyon.com/clientes e con�ra 
porque o Dzyon ERP é sucesso absoluto entre as empresas.

Siga-nos!

         www.twitter.com/Dzyon                  

         www.facebook.com/DzyonSoftware 
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A Dzyon S/A, empresa desenvolvedora de software e 
referência no mercado de ERP, comemora mais um 
contrato de sucesso. Dessa vez, seu sistema de ERP, 
desenvolvido para organizar e dar dinamismo nas 
gestões de processos administrativos, comerciais, 
financeiros, contábeis, de produção e de custo, foi 
adquirido e aprovado pela SP Plásticos do Brasil, que 
atua desde 2003 como fornecedora de embalagens 
retornáveis no setor de água mineral.

A escolha do ERP Dzyon não foi por acaso. Sônia 
Cipolla, sócia e administradora da SP Plásticos do 
Brasil, sediada em Itapecerica da Serra (Grande SP), 
conta que a empresa utilizava um sistema básico que 
não atuava de forma integrada e obrigava o adminis-
trador a fazer vários lançamentos para um mesmo 
documento, o que demandava tempo e gerava 
desorganização de dados. “Era preciso mudar, mas 
queríamos o melhor”, diz a executiva. A empresa 
partiu para uma extensa pesquisa para avaliação dos 
ERPs de diferentes companhias e encontrou no 
sistema da Dzyon a solução perfeita às necessidades 
da empresa. “A análise foi detalhista e bastante 
trabalhosa, até aprovarmos o ERP da Dzyon como o 
top 1 de mercado para o gerenciamento de nossas 
informações internas”.

Com a implementação do sistema, a SP Plásticos 
passou a trabalhar de forma integrada e traçar 
estratégias com mais segurança. “É a primeira vez 
que temos um ERP na empresa. E tem sido ótimo 
porque o sistema da Dzyon acabou com a gestão 
caseira de ter que fazer contagem física de estoque, 
conferências manuais e relatórios de resultados pelo 
Excel”, explica Sônia. “Agora, podemos fazer o 
controle de produção e estoque, ter custos apurados 
por produtos em tempo real e apontar as perdas no 
processo produtivo, além de medir a qualidade do 
produto em estoque. O trabalho ficou muito mais 
fácil e profissional. Temos a visão da empresa como 
um todo, o que permite inclusive a tomada de deci-
sões com maiores chances de acerto”. 

Sônia Cipolla também elogia a dedicação e paciência 
dos funcionários da Dzyon durante a implantação do 
ERP. “O processo durou cerca de oito meses, além da 
fase de adaptação. Nesse período, os funcionários da 
Dzyon souberam contornar eventuais problemas, 
sem deixar de oferecer os resultados que buscáva-
mos quando adquirimos o produto. Estamos muito 
satisfeitos”, complementa.  

Para Francine Nonaka, CEO da Dzyon, a satisfação do 
cliente é a principal mensuração de que a fornecedo-
ra de software está no caminho certo. “É a nossa 
missão”, comemora a executiva. “Ao fornecer ferra-
mentas de qualidade para as empresas, dissemina-
mos nossa filosofia de gestão empresarial e damos 
condições para que elas cresçam, com dinamismo e 
segurança”. 

Software da Dzyon dá up de qualidade
na rotina de trabalho da SP Plásticos do Brasil

Sistema integrado trouxe mais 
organização e pro�ssionalismo 
à gestão de informações internas 
da fornecedora de embalagens 
retornáveis de água mineral 


