
A Marcopolo conta atualmente com mais de 12 mil colaboradores e utiliza o Ponto Soft
desde 2002 em todas as suas unidades. Após migrar para o Ponto Soft, a empresa reduziu
o re-trabalho devido a integração com a gestão de RH utilizada, aumentou o controle e
gerenciamento das horas extras, intrajornadas e limite de horas trabalhadas por dia. Além
destes benefícios, passou a contar com uma solução mais confiável em base de dados
centralizada na matriz e disponível para suas unidades através da web. Após oito anos de
parceria com a Insoft4, a Marcopolo passou a utilizar os equipamentos DIGIREPs, relógios
eletrônicos de ponto da Digicon, parceira de negócios e fornecedora da Insoft4. Foram
instalados com sucesso 60 relógios eletrônicos de ponto nas empresas do grupo. A
integração entre o Digirep e o Ponto Soft está totalmente estável.Os ganhos após a
implantação do REP foram grandes em termos de processo, pois reduziu em mais de 50%
os acertos de ponto. Além disso, a empresa passou a contar também com serviços de
assistência técnica oferecidos pela Insoft4. A contratação de mais uma solução da Insoft4
pela Marcopolo confirma a parceria e credibilidade conquistada pelo excelente histórico.

“Uma empresa responsável e preocupada com o cliente, sempre procurando as melhores
soluções para garantir o melhor atendimento e o maior índice de satisfação dos
clientes.Muito satisfeito com o atendimento em geral, assim como a parceria e
confiabilidade dos técnicos.”
Marcos Santin Analista de RH

Marcopolo
A Marcopolo posiciona-se entre as
maiores fabricantes de ônibus
rodoviários do mundo e é líder do
seu segmento no mercado brasileiro,
atuando desde 1949. Além de
quatro fábricas no Brasil, possui
também unidades fabris no exterior.
A Marcopolo é cliente da Insoft4 há
mais de 20 anos, utilizando todos os
módulos do sistema Ponto Soft em
sua unidade em Caxias do Sul, no Rio
Grande do Sul, entre outras
empresas do grupo pertencentes a
Marcopolo S/A .

Soluções em Ponto , Acesso,
Segurança e Gestão de Terceiros

CaseSobre nós
A Insoft4 é uma empresa
com mais  20 anos de
mercado. Especializada
no desenvolvimento e
atendimento de soluções
completas de sistemas
para controle de ponto,
acesso, segurança e
gestão de terceiros. 
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