
Histórias de Sucesso:
EPS automatiza processos 
e potencializa resultados da 
Gestão da Qualidade
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UMA HISTÓRIA DE EXCELÊNCIA NO RAMO LOGÍSTICO

Fundada em 2010, a EPS é uma empresa especializada em oferecer soluções 
no setor de logística e transporte de cargas. Com sede em Recife, possui uma 
equipe de colaboradores especializada e com experiência em manuseio de 
produtos do setor regulado.
 
A empresa oferece as melhores soluções de logística integrada, com 
gerenciamento completo de toda cadeia de distribuição, cuidando do produto 
do cliente do inicio até a destinação final. 

Há mais de 10 anos a EPS vem superando e desenvolvendo soluções inovadoras 
para seus clientes, comprovando assim que é uma organização líder e a melhor 
escolha dos nossos clientes.

O IMPACTO DO GERENCIAMENTO MANUAL NOS PROCESSOS

Dentro da EPS, toda a gestão da qualidade era realizada de forma manual, o 
que virou um desafio constante para gerenciar tantos dados, documentos e 
registros sem nenhuma automação. 

Com tantas dificuldades neste quesito, a equipe entendeu que precisava pensar 
em uma solução para estruturação de um sistema de gestão de qualidade 
robusto e que proporcionasse automação, celeridade, padronização, controle 
e fluidez nos processos

“Após uma extensa pesquisa escolhemos a Qualyteam por ser uma 
empresa de referência no mercado, pelo excelente atendimento e 
por ser um sistema totalmente pensado segundo a ISO 9001:2015.”
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UMA NOVA VISÃO SOBRE A GESTÃO DA QUALIDADE

Durante a implantação foram disponibilizados treinamentos nos módulos 
contratados DOC (Gestão de Documentos) e TOOLS (Gestão de Não 
conformidades), além de suporte sempre disponível para atendimento, 
orientações e dúvidas.

“O sistema é muito simples, intuitivo e fácil de usar e por isso tivemos 
uma experiência muito positiva com o uso. Sem contar em todo 
material de apoio disponível, bem detalhado e explicativo, o que 
nos permite tirar dúvidas sem mesmo precisar acionar o suporte.”

A Qualyteam trouxe para EPS uma nova visão sobre Gestão da Qualidade, com 
muito mais controle e assertividade em todos os processos, tornando-se um 
diferencial competitivo na região em que a empresa atua. 

“Estamos cada vez mais envolvidos nessa missão de entregar 
qualidade em tudo o que fazemos e a Qualyteam faz parte dessa 
história. Estamos felizes e satisfeitos com nossa escolha!” 



Quer saber mais sobre as 
nossas soluções?

• Acesse nosso blog Qualidade Simples.

• Acompanhe nossas redes sociais: Linkedin , Instagram , Facebook e Youtube

• Assine nossa newsletter mensal Qualynews

• Participe do grupo no Telegram.

EXPERIMENTE GRÁTIS

AGENDE UMA DEMONSTRAÇÃO COM O ESPECIALISTA            

https://qualyteam.com/pb/blog/
https://www.linkedin.com/company/qualyteam-gestao-da-qualidade/
https://www.instagram.com/qualyteamsoftware
https://www.facebook.com/qualyteam
https://www.youtube.com/user/qualidadesimples/
https://conteudo.qualyteam.com.br/news
https://t.me/joinchat/GlxJwxFvEgyMcWxy
https://teste.qualyteam.com.br/?btnOrigem=pdf-case-globe-quimica&idioma=pb
https://conteudo.qualyteam.com.br/agende-sua-ligacao-com-a-equipe-da-qualyteam

