
Uma única empresa
várias Soluções.



Quem Somos
Uma empresa de tecnologia voltada a negócios.

Excelência e a inovação estão em nosso DNA.

Visão
Nossos clientes estão no cerne da nossa visão e valores. Eles são a fonte da 

nossa experiência digital. Eles tornam possível o nosso sucesso e o dos 
nossos clientes.

 

No que acreditamos
 
 

Fazer mais do mesmo nunca foi uma opção. 
Nosso foco é mudar a vida das empresas

 



Soluções Unnico



Plataforma de Consulta Veicular e Judicial

Simplificamos e centralizamos as informações da sua gestão
de veículos e informações judiciais em uma única plataforma.
Construímos uma plataforma de pesquisas veiculares e
informações processuais ligada às necessidades do mercado,
oferecendo soluções em inteligência veicular e dados judiciais
com abrangência nacional

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS (SEM ANEXOS)
INFORMAÇÕES PROCESSUAIS (COM ANEXOS)
FINTECH1 - Obtendo resumo de processos por tribunal
FINTECH2 - Obtendo os 5 últimos processos distribuídos
MESA DE CRÉDITO - Obtendo os 5 últimos processos distribuídos 
por 4 tipos de risco



Ecossistema de Desbloqueio Judicial de Veículos

Atuamos em escala nacional para a retirada de restrições
judiciais e administrativas de veículos que são recuperados,
após a busca e apreensão em desfavor do devedor
fiduciante, por instituições financeiras, bancos e
administradora de consórcios e, no caso das seguradoras,
veículos que são indenizados após a ocorrência do sinistro
que, posteriormente, tornam-se propriedade das
companhias de seguros.

Desbloqueio Judicial Renajud – Própria Ação
Desbloqueio Judicial Renajud – Terceiros (Trabalhistas, 
Execuções Fiscais, Penhoras)
Desbloqueio Judicial de Ofício – Art. 828 do NCPC
Desbloqueio de Arrolamento de Bens da Receita Federal
Desbloqueio de Delegacia (Inquéritos Policiais e Ações Criminais)



Alguns de nossos clientes
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