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Histórico da empresa

Constituída em 19 de março de 1995 em Salvador, Estado da Bahia, a GiuSoft Tecnologia foi 

idealizada para atuar no segmento de desenvolvimento de sistemas, entretanto, ao longo da sua 

história, envolveu-se com tecnologia de uma forma mais ampla, atuando em pesquisa e 

desenvolvimento, inovação tecnológica, segurança e administração de redes, VoIP e muito mais.

Um pouco da nossa história

• Nos anos de 1998 a 2000, parcerias com fornecedores viabilizaram uma maior dinamização e 

especialização dos serviços, sem prejudicar a abrangência dos contratos vigentes; 

• A partir de 2000, o produto outsourcing (terceirização de mão de obra) começou a ser ofertado;

• Entre 2004 e 2005 a empresa veio a desenvolver e implantar uma operadora de telefonia VoIP, 

abrangendo desde a segurança de rede e dados, definição e implantação de servidores, sistemas de 

baixo nível (roteamento de chamadas e tarifação), portal de internet, até o desenvolvimento ERP e 

CRM. Esta iniciativa garantiu know-how para novos produtos e serviços nesta área de atuação e, 

principalmente, para desenvolvimento de produtos B2C na internet;

• Em 2005, consolida a parceria com o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores e Auto-

Escolas do Estado da Bahia e o DETRAN/BA, disponibilizando aos seus associados (cerca de 300 
auto-escolas do Estado), um sistema on-line para agendamento de exames teóricos e práticos no 

DETRAN/BA, agilizando o processo, acabando com enormes filas nas dependências do Órgão e 

melhorando a sinergia e transparência entre todos os envolvidos;

• No final de 2006, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, através do apoio da FAPESB, a 

GiuSoft se une ao meio acadêmico (doutores e mestres) no desenvolvimento de uma solução 

integrada de baixo custo (software e hardware)  para telefonia IP, abrangendo o desenvolvimento de 

sistema de instalação, configuração, gestão da infraestrutura e de um telefone IP nacional;

• Em 2006 qualifica-se como Microsoft Partner, obtendo ferramentas e credibilidade para usar e 

indicar os produtos da Microsoft;

• Em 2007, integra-se à Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação 

(ASSESPRO/BA), criando e fortalecendo parcerias com outras empresas do ramo;

• Em 2009, aperfeiçoa seu sistema de WMS, permitindo operação através de smartphones e coletores 
de dados WiFi, aumentando a efetividade no monitoramento de suas cargas, estoques e 

movimentações just-in-time;

• Também em 2009, disponibiliza uma solução completa de TI para um Centro Médico, abrangendo 

desde os equipamentos, sua configuração e manutenção até sistemas e equipe de trabalho;
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• Reconhecida pelo potencial, neste mesmo ano foi nomeada Intel Partner para soluções de TI, 

obtendo, desta forma, apoio deste grande fabricante de processadores para seus projetos;

• Em 2010, centraliza e especializa sua equipe, dedicando-se exclusivamente ao desenvolvimento, 

implantação e locação dos seus sistemas;

• EM 2011, implanta a filial Rio de Janeiro;

• Em 2011, estabelece uma nova parceria com Sindicato das Auto-escolas da Bahia, disponibilizando 
para cerca de 300 CFCs o acesso a um sistema de gestão completo via web, integrado ao Sindicato 

e ao DETRAN/BA;

• No final de 2011, disponibiliza seu novo sistema de gestão de escritórios jurídicos, trazendo uma 

visão de administração de processos, atividades, produtividade e inúmeros relatórios e gráficos 

estratégicos;

• Em 2012, desenvolve e entrega em tempo recorde (menos de 15 dias), o sistema de controle de 

descarregamento de veículos da JAC Motors na Bahia, integrando sistema web, tecnologias de rede 

sem fio, coletores de dados e códigos de barra.

Um pouco da nossa experiência

Em mais de 17 anos de atividade, a GiuSoft desenvolveu softwares para as seguintes áreas:

‣ Escritórios de advocacia, lojas de shopping, locadoras, restaurantes, centros médicos, 

laboratórios de análises clínicas, instituições de ensino, empresas de navegação, armadores, 

despachantes aduaneiros, operadores portuários, armazéns gerais e alfandegados, centros de 

distribuição, transportadoras, manutenção de máquinas e equipamentos, terminais marítimos, 

indústrias de polímeros, indústrias de embalagens plásticas, telefonia VoIP, perfuradoras de 

poços, igrejas, sindicatos de auto-escolas e outros.

A experiência da GiuSoft em infraestrutura, segurança de redes, e o desenvolvimento de sistemas em 

diversas áreas, estabeleceu um alicerce para a criação de softwares mais robustos e seguros, que 

aproveitam melhor o hardware e estão em sintonia com as necessidades dos clientes. 
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O produto

g.Jurídico

Sistema de gestão de escritório jurídico

Este aplicativo visa auxiliar a gestão de um escritório de advocacia, consolidando processos e 

atividades em uma interface unificada e simples de usar, permitindo o acompanhamento tanto de 

processos quanto de atividades dos profissionais de forma clara e ágil.

O sistema é compatível com qualquer navegador de Internet, inclusive adaptando sua apresentação a 

um melhor ajuste e operação em tablets e smartphones (principalmente iPad, iPhone e Android).

Além disto, o uso do sistema pode ser compartilhado com os colaboradores do escritório (tanto 

advogados quanto equipe administrativa), clientes e fornecedores (como escritórios de contabilidade, 

por exemplo).

O acesso é diferenciado para cada perfil de usuário. 
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Conta como principais recursos:

‣Operação 100% web, e 100% em tempo real;

‣ Atualização dos processos pelos sites dos tribunais ou importação de outros sistemas;

‣Geração automática de pauta dos advogados (com recursos de edição);

‣ Arquivamento e desarquivamento automático;

‣ Controle de tarefas, providências, prazos e outras atividades;

‣ Controle e integralização de despesas aos processos;

‣ Provisionamento de custos dos processos;

‣ Controle de testemunhas;

‣ Estatísticas de advogados atuantes;

‣Upload e download de documentos digitalizados aos processos (GED);

‣ Agenda de atividades (tanto dos advogados quanto da equipe administrativa);

‣Disponibilização de acesso externo a clientes (reclamados) e fornecedores (escritórios 

contábeis), evitando o trânsito de documentos;

‣Diversos relatórios operacionais e estatísticos;

‣Gráficos diversos.
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exemplo de processo visualizado

exemplo de agenda
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baixando tarefas

exemplo de visualização de pendências
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exemplo de gráfico “Chegada de processos”

exemplo de gráfico “Processos por situação”
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acesso ao sistema pelo iPhone

acesso ao sistema pelo iPad
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Contato

Giuliano Santana Nascimento

giuliano@giusoft.com.br

Rio de Janeiro:

21 7202 2383

21 4063 7560

Bahia:

71 9233 9330

71 3525 7233
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