
Desenvolvimento de
Sistemas e Soluções

Desenvolvimento de sistemas e aplicativos que facilitam e 
asseguram o trabalho manual integrado aos sistemas de gestão do 
nosso cliente.



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


Desenvolvimento de sistemas e soluções a partir de 

demandas de nossos clientes com expertise na área 

financeira, tesouraria, logística, portuária e 

aduaneira.

Nossa equipe produz resultados a partir de:

• Profissionais especializados

• Gestão de Projetos

• Tecnologia de ponta

• Mobilidade

• Metodologia

• Suporte

CRIAMOS 
SOLUÇÕES



O QUE 
CRIAMOS

Consultoria em sistemas e negócio, promovendo 

redução de erros e de trabalhos, aumentando a 

agilidade na tomada de decisão

Consultoria

• Gestão de sistemas

• Análise de sistemas

Serviços

• Gestão de equipes

• Outsourcing

• TI

• Segurança da Informação



Alguns clientes



Case na Gestão 
Financeira

A Unicred é uma instituição financeira de 

cooperativismo que proporciona linhas de crédito aos 

seus cooperados. Nosso cliente, chamado Unicred 

União, o qual já atendemos a mais de 2 anos, é uma 

grande referência de nossos trabalhos. Alguns 

trabalhos em destaque:

• Cobrança de Inadimplentes

• Cálculo de Provisão de Risco On-Line

• Gestão de caixas eletrônicos (Saques, saldos, 

provisões, reposição de dinheiro, coleta)

• Portal financeiro

• Portal Tesouraria

• Portal Venda de Seguros



Case no Ponto 
Eletrônico

A Joven Pan havia necessidade de diversos 

apontamento externos e internos, gastavam horas 

para ajuste destes acertos e fechamentos, buscaram 

uma solução na nuvem, para atender diversos 

requisitos com diversos turnos.

• Reconhecimento Facial

• Integração com REP

• Integração com ERP

• Cerca virtual.

• White List;

• Apontamentos Individual

• Custo baixo



Case no 
Desenvolvimento Fábrica

A PONTO SISTEMAS  foca seu negócio também para 

o desenvolvimento de Portais , Mobil e serviços 

automatizados, aonde esta gama de componentes e 

sistemas já desenvolvidos fazem do desenvolvimento 

do negócio de nossos clientes muito mais seguro e 

prático

• Robôs Automatizados;

• Portais Internos e Externos;

• Integrações “Bridges”

• Serviços de desenvolvimento Externo;

• Orientando e sugerindo melhores praticas de 

negocio.



Case no Planejamento 
da Gestão Orçamentária

A PONTO SISTEMAS  com sua expertise na gestão 

empresarial, apoia os seus clientes na potencialização 

dos seus erps utilizando de sistemas e automatizações 

de rotinas. A Arauco utilizou de uma ferramenta 

desenvolvida por nós com o intuito de fazer o seu 

controle e gestão orçamentária de toda sua fábrica. Os 

pontos abaixo são atendidos:

• Orçamento de despesas

• Orçamento de investimentos

• Orçamento de pessoas

• Comparativo realizado x orçado

• Bloqueio de orçamento

• Rateios

• Cálculo de impostos trabalhistas por conta

• Exportação da base

PGO de 2018,2019 e 2020.
ERP SAP 

Expansão para o Chile.



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



Case na Gestão Centro de 
Armazenamento e Logístico

A Concessão de CLIA dada pela Receita Federal Brasileira 

permite que um terminal de zona secundaria, possa 

transferir através do regime de DTC e DTA as importações 

de uma área primária para o nosso Terminal. O CLIF é o 

único em Itapoá dentro do raio de 65 KM do porto com o 

benefício da DTC, trazendo maior velocidade e menor custo 

nas operações de nossos clientes

• Integração SISCOMEX Carga;

• Integração SISCOMEX Transito;

• Integração com o SARA

• Captura da Geração da DTC;

• Captura do BL;

• Históricos das movimentações;

• IA conforme ultimo Fito Sanitário;

• Dril Dow de todos os itens ao SISCOMEX;

• Automatização dos Processos.



O software não é o fim, mas o meio para 

alcançarmos os resultados. Trabalhamos com foco 

nos seguinte pontos:

Entendimento das necessidades

• Avaliação e entendimento da demanda

• Estudo de viabilidade

• Desenvolvimento de protótipos

Desenvolvimento e Sustentação

• Desenvolvimento de sistemas especialistas

• Manutenção e Suporte de sistemas

• Apoio tecnológico e continuidade de sistemas

O QUE VAMOS 
FAZER POR VOCÊ



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 divide-se em três grandes 

etapas, tendo cada uma delas uma etapa macro do 

projeto:

Etapas do Processo

1ª. Etapa: Planejamento – Entendimento do 

negócio e avaliação de adequações

2ª. Etapa: Implantação – Aplicação do 

planejamento e configuração do sistema

3ª. Etapa: Execução – preparação do ambiente em 

produção e acompanhamento em execução



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/

