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“Após vários anos em busca de um sistema de gerenciamento de Ativos e Passivos Financeiros, implantamos o
GPA. Hoje, podemos afirmar que fomos totalmente atendidos, por uma ferramenta desenvolvida por
profissionais altamente qualificados, e que buscam soluções para as nossas necessidades."

Devanil Martins, Analista Financeiro da Usina Ferrari (Porto Ferreira - SP)

BUSCAMOS AGREGAR VALOR... 

"O sistema contribuiu muito no sentido de dar velocidade e acuracidade nos cálculos e dados. Também
contribuiu para economia de tempo e retrabalho nos fechamentos contábeis. Recomendo!"

Jose Luiz Mosca Jr - Presidente da Dacalda Açúcar e Álcool Ltda (Jacarezinho - PR)



Desenvolvemos soluções cloud para diversas atividades
desde 2000.

Fazemos questão da melhor qualidade e disponibilidade,
sem poupar esforços para nossos clientes.

Utilizamos a nuvem, infraestrutura de desenvolvimento e a
ferramenta APEX – Application Express, todos da
ORACLE.

Application Express
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Outras Soluções

VDESK – HELP DESK

GPA – Controle de 

Endividamento

Desenvolvimento on 

demand de Portais e 

soluções nuvem, integrados



Menu clean, moderno, agradável e personalizável.



Plataforma Vega –
Gestão de Contratos de 
Prestadores de Serviços

PLUG & PLAY
Não é necessário implantação ou 
treinamento. Habilite e use imediatamente. 
Temos tutoriais de vídeo tanto para a 
empresa quanto para o Fornecedor 
explicando como usar a solução.

Seja informado quando 

necessário
Com os avisos automáticos por e-mail os 
gestores cadastrados no workflow por tipo de 
documento será informado exatamente 
quando precisa interagir com os 
fornecedores, ou aprovar um documento ou 
NF.

Personalize seu Portal de 

Fornecedores
Os próprios fornecedores incluem 
documentos da empresa e dos trabalhadores 
periodicamente para aprovação, bem como 
as NF. Tudo na Nuvem! Não se preocupe 
com instalação, infraestrutura e backup.



Vega – Contratos Prestadores de Serviços



GPA – Gestão de 
contratos de 
Financiamentos

Personalização
Adaptável a qualquer tipo de negócio, seja 
varejo, indústria, consultoria, etc. Através de 
modalidades pré-existentes o usuário tem 
todo o controle nas mãos, sem necessidade 
de consultoria mensal. 

Informação rápida e fácil
Crie seus próprios relatórios e suas consultas. 
Crie perfis de acesso. Dê a informação a quem 
precisa de forma ativa. Para que esperar pela 
informação?

Contratos sempre a mão
Chega uma hora que o Excel não permite um 
controle e nível de integração desejados. Com o 
GPA podemos integrar valores mensais e títulos 
com a Contabilidade e Contas a Pagar de forma 
simples e automática.



GPA - empréstimos



VDesk – Controle 
de Help Desk

Estatísticas – para a tomada de 

decisões
Com o controle dos chamados via tickets você 
conseguirá as informações que precisava para 
atuar com clientes diferentes. Tratar clientes 
diferentes de forma diferenciada visando a 
satisfação de todos.

Flexibilidade, interatividade, 

automação
Telas, relatórios, formulários, campos, etc. 
Todos personalizados. Afinal, seu negócio não 
é igual aos outros!

Atenda melhor seus clientes! 
Tenha o controle total das interações de 
suporte com seus clientes, fornecedores e 
parceiros através da geração de tickets de 
chamados. 



VDESK – HELP DESK - TICKETS



Avaliação de 
Desempenho

Informação fácil e interativa
Nem todos tem tempo de ler páginas e 

páginas de relatórios. Com informação 

precisa de forma gráfica vamos ao ponto 

rapidamente.

Descentralize, compartilhe.
Cada um com seu usuário e senha, inserindo 
e atualizando as informações. Quando uma 
etapa é necessária, seja avisado via e-mail e 
vá para onde precisa.

Avaliar, comparar, agir
Com um sistema cloud a avaliação se torna 

mais prática, envolvendo todos com 

interação via site ou APP e não deixamos o 

processo incompleto.



GESTÃO DE DESVIOS 
E ACIDENTES - SESMT

Gerencie diminua os acidentes
Totalmente parametrizável. Crie 

formulários de acordo com sua forma de 

trabalhar.

Registre, crie ações e controle
Controle a agenda de ações, tenha relatório 
e receba as informações e lembretes por e-
mail.

Envolva a todos
Com a gestão de desvios todos os 

colaboradores da empresa podem 

participar com registro de observação.



GESTÃO DE DESVIOS E ACIDENTES



GESTÃO DE DESVIOS E ACIDENTES



Gestão de  
Carreiras – 9 Box

Workflow
Os passos são cadastrados e as pessoas 

alertadas do que fazer. Crie o período, 

avalie, acompanhe e tenha as informações 

para decisão.

Compare a evolução ano a ano
Possuímos uma série de consultas e relatórios. 
Precisa de algo personalizado? Nós fazemos 
para você!

Baseado na metodologia 9Box
Crie seus cadastros, sua forma de avaliar, seus 
quadrantes. Envolva a todos. 



Carreiras – 9Box



Portal dos Gestores

Workflow
Seguimos a estrutura de acessos das 

suas equipes, bem como informações 

focadas para os gestores das áreas.

Integre!
Integramos com qualquer sistema através do 
recebimento estruturado e simples de 
informações. Temos toda a documentação 
que facilita esta integração

100% Personalizável
Crie seus cadastros, disponibilize as 
informações mais importantes para 
seus gestores 



Portal dos Gestores



Desenvolvimento 
de APP

Interação

Criamos o APP da melhor forma para seu 

negócio. Empregamos a tecnologia mais 

recente para não perdemos o cliente de vista.

Personalização
Com o sistema de retaguarda via nuvem você 
acessa de qualquer lugar, personaliza as 
informações e dados que vão para o APP e 
quem terá acesso a que. Controle total nas 
mãos do cliente.

Push ao alcance das mãos

Categorize seus usuários e envie 

informações, promoções, alertas, etc. via 

push (mensagens na tela inicial do celular).





Conte conosco!

Antônio Brandi Pereira
brandi.pereira@bmtcloud.com.br
16-99116-1174 

Márcio Aparecido Gonçalez
marcio.goncalez@bmtcloud.com.br
16-98255-2020 

Tiago Agapito Pavan
tiago@bmtcloud.com.br
16-98188-2020 

Rua Magda Perona Frossard, 440 – Sala 

92 – Nova Aliança - Ribeirão Preto - SP
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