
Soluções

Logística
Portuária

Desenvolvimento de sistemas e aplicativos que facilitam e 
asseguram o trabalho manual integrado aos sistemas da receita e 
demais órgãos fiscalizadores.



QUEM 
SOMOS
A PONTO SISTEMAS é uma empresa fundada 

em 2009, situada em Joinville/SC.

Contamos com profissionais com mais 10 anos de 

experiência conjunta na área de tecnologia da 

informação. Iniciamos as atividades focando 

inicialmente em soluções de cobrança e 

inadimplência.

Sistemas que agregam a Gestão no 

ambiente Web e móvel.

“Queremos potencializar

a sua gestão” – Joubert Anderson Vieira

https://br.linkedin.com/pub/joubert-anderson-vieira/22/3b3/126


NO QUE 
ACREDITAMOS

A PONTO SISTEMAS entende que construir 

softwares e prestar serviços de qualidade são 

somente possíveis se a missão, visão e valores da 

companhia participarem ativamente de todas 

atividades desempenhadas por nossos 

colaboradores junto aos clientes. Nosso negócio é 

gerar resultados aos nossos clientes através da 

tecnologia.

Valores

Confiança: Manter e ampliar o 

relacionamento com o cliente

Evolução: Sempre buscar o desenvolvimento 

contínuo dos produtos e serviços prestados.

Entrega: Assegurar e cumprir os prazos 

definidos e acordados.

Pessoas: Respeitar e capacitar.

Missão

Fazer a diferença para os negócios 

e as pessoas.

Visão

Alcançar novos clientes mantendo 

a qualidade dos nossos serviços.



Desenvolvimento de sistemas e soluções a partir 

de demandas de nossos clientes com expertise na 

área portuária e aduaneira.

Nossa equipe produz resultados a partir de:

• Profissionais especializados

• Gestão de Projetos

• Tecnologia de ponta

• Mobilidade

• Metodologia

• Suporte

CRIAMOS 
SOLUÇÕES



Hoje a PONTO SISTEMAS conta com um rico 

portfolio de soluções e aplicativos que facilitam o 

desenvolvimento de seu negócio, dividindo estes 

nas atividades listadas abaixo:

• Siscomex/Siscarga

• Portal da Receita Federal

• Portal do MAPA 

• Portal Único (DUE/DAT)

• Presença de Carga

• Boletim de Carga

• Portal Agendamento

• Portal de Faturamento

• Gestão de Cobrança

O QUE 
CRIAMOS



O QUE 
CRIAMOS

Consultoria em sistemas e negócio, promovendo 

redução de erros e de trabalhos, aumentando a 

agilidade na tomada de decisão

Consultoria

• Consultoria Aduaneira

• Consultoria em Logística/Armazenagem

• Gestão de sistemas

• Análise de sistemas

Serviços

• Gestão de equipes

• Outsourcing

• TI



Alguns clientes



Case na Gestão 
Portuária

O Porto Itapoá é um dos mais importantes portos do 

Brasil quando se fala em movimentação de 

contêineres. Localizado estrategicamente em Santa 

Catarina na cidade de Itapoá, num dos maiores 

calados naturais do Brasil e muito importante para o 

crescimento econômico/financeiro de todo o Brasil.

• Portal Único - DUE

• Portal da Receita Federal

• Portal MAPA

• Portal Siscomex/Siscarga

• Boletim de carga

• Portal de Agendamento de Cargas

• Gestão de Inadimplência

• Portal de Faturamento

Desenvolvimento e 
integração de Sistemas com a 
Receita

Desenvolvimento de melhorias 
e inovações



Case na Gestão 
Logística

A Marfrig Global Foods é uma das companhias líderes 

na produção de carne bovina do mundo, com 22 

unidades de abate, 12 de processamento e oito centros 

de distribuição instalados no Brasil, Argentina, 

Uruguai, Chile e Estados Unidos. É uma das líderes 

mundiais na produção de hambúrgueres.
Consultoria e Diagnóstico



O software não é o fim, mas o meio para alcançarmos os resultados. Seguindo este 

princípio, atuamos com o foco na consultoria em processos aduaneiros buscando a 

otimização e a flexibilização através de desenvolvimento aplicado.

O QUE VAMOS FAZER POR 
VOCÊ



Consultores Especialistas

https://www.linkedin.com/in/samuel-castro-a0a5b929/
https://www.linkedin.com/in/juarez-eleut%C3%A9rio-809abb38/
https://www.linkedin.com/in/joubert-anderson-vieira-1263b322/
https://www.linkedin.com/in/joaockaminski/


Nós pensamos
e Criamos

Ao longo do tempo acumulamos experiências e 

adquirimos conhecimento suficientes para poder 

contribuir com a nossa expertise. Somos 

especialistas em processos direcionados a área de 

logísticas, portos e aduaneiro, financeiro, 

tesouraria, cobrança de inadimplentes, despesas 

de viagem, orçamentos.



COMO 
CHEGAREMOS LÁ

Nossa metodologia comercial divide-se em três 

breves etapas, tendo cada uma delas uma etapa 

macro do projeto:

Etapas do Processo

1ª. Etapa: Planejamento – Entendimento do negócio. 

Conversa, bate-papo, entrevista.

2ª. Etapa: Proposta – Desenvolvimento da proposta com 

base na primeira etapa.

3ª. Etapa: Negociação comercial – fechamento da proposta, 

valores e prazos.



VAMOS 
JUNTOS?

“Desenvolvendo pessoas e 

negócios aumentando a 

competividade e o espírito de 

inovação”

Contato

• (47) 3028-1349

• joubert@pontosistemas.com.br

• http://www.pontosistemas.com.br

http://www.pontosistemas.com.br/

