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Atividades de consultoria em gestão empresarial, Suporte

Consultoria nacional com foco em projetos de transformação

técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia

organizacional e em desenvolver esta nova competência de

da informação, Comércio varejista especializado de

“conduzir mudanças” nas Organizações. Carteira com mais de

equipamentos e suprimentos de informática.

50 clientes com projetos, capacitações, governança e coaching

inacio@fritsch.com.br / 51 8222 0656

para apoiar organizações. Construção de framework e método
sobre o tema, com as melhores práticas para aplicação deste
conhecimento. Responsável pela condução da pesquisa anual
nacional sobre o assunto, com a 1º edição em 2012.
www.dynamicaconsultoria.com.br
dynamica@dynamicaconsultoria.com.br / 11 2532 8889

A Andrade Soto Information Security é uma empresa especializada
em segurança da informação, com grande experiência em
testes de intrusão, detecção de novas vulnerabilidades (0day), e desenvolvimento de exploits para exploração dessas
vulnerabilidades, consultoria e treinamentos voltados à segurança
da informação. Atendemos empresas de médio e grande porte,
em todo o território nacional, sempre apresentando trabalhos de
excelência e qualidade superior. Nossa metodologia própria de

A Hypervisual é uma empresa especializada em Design de Interface

testes de intrusão permite que sejam detectadas vulnerabilidades

e Experiência de Usuário. Atende o mercado de tecnologia

ainda não conhecidas pelo mercado, tendo o aval de nossos

atuando em projetos para as mais diversas plataformas criando

clientes como uma das melhores empresas de segurança da

soluções de design com alta usabilidade e inovação. Interfaces

informação. Além disso, a unidade de consultoria especializada

para sistemas web e desktop, aplicativos mobile, PDVs, quiosques,

executa projetos de Gestão de Riscos, Auditoria e Conformidade.

ATMs e novas tecnologias são algumas das soluções oferecidas.

www.andradesoto.com.br

www.hypervisual.com.br

blog.andradesoto.com.br / 51 3223.4000 (RS) - 11 3522.4141 (SP)

contato@hypervisual.com.br / 51 3231 0888

A BEATRIZ DEHTEAR KM apresenta aos seus clientes uma proposta

Atua nas áreas de direito empresarial e de contratação da

totalmente inovadora de trabalho. Temos como objetivo colocar

Tecnologia da Informação. Dentre os benefí¬cios de uma

em prática mecanismos organizacionais e cientes para criar, aplicar,

assessoria especializada em TI, estão a redução de riscos de

disseminar, guardar e proteger um dos seus mais valiosos ativos: o

danos decorrentes da atividade, com a adoção de regras para

conhecimento. Elaboramos projetos de Gestão do Conhecimento

o uso da tecnologia no ambiente de trabalho, gerando maior

alinhados com as necessidades estratégicas, táticas e operacionais

con abilidade e credibilidade do mercado, aliados sempre

das organizações. Oferecemos treinamentos In Company com foco

à padronização dos contratos e procedimentos adotados.

na instrumentalização e geração de competências organizacionais.

www.lbconsultoria.com.br

www.dehtearkm.com / beatriz@dehtearkm.com / 51 9977 3486

contato@lbconsultoria.com.br / 51 3312 8000
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Grupo especializado em Segurança da Informação, Compliance,

Projetos, consultoria e outsourcing em: Infraestrutura (gestão de

Continuidade de Negócios, Gestão de Riscos e Inteligﬁncia,

BD no RS/SP/RJ, baseada em ITIL e SLA. Mais de 60 implantações

composto por trﬁs unidades de negócio: IT2S Academy, IT2S

Oracle RAC. DBA Oracle/SQLServer. Presencial e/ou remoto.

Consulting e IT2S Labs. Iniciou suas atividades em 2008, como

Monitoramento Remoto 8X5 ou 24X7); Desenvolvimento

uma empresa de Consultoria especializada em Gestão de

de sistemas (CMMI 2, em Java, Oracle e .NET) e Business

Segurança da Informação, atualmente oferece capacitação e

Intelligence (Oracle BI/ODI). Licenciamento Oracle (parceiro

conscientização de pro ssionais, consultoria estratégica e serviços

Platinum especializado), Microsoft, Decision IT e OP Services.

de Segurança da Informação no modelo Security as a Service.

www.aquasoft.com.br / aquasoft@aquasoft.com.br / 51 3022 3188

www.it2s.com.br / comercial@it2s.com.br

TEC NO LO G IA DA INFO RMA Ç Ã O

Fontoura
e d u c a t i o n

Desenvolvimento de Metodologias de Gerenciamento de Projetos;
Nossa empresa atua desde 1994 com foco em capacitação de

Implantação de Escritórios de Projetos (PMO); Terceirização

Pro ssionais de TI e Gestão, representando no estado os serviços

do Gerenciamento de Projetos e do Escritório de Projetos;

educacionais de multinacionais de ponta como: SAP, Oracle,

Auditorias em Projetos; Recuperação de Projetos com Problemas;

Red Hat e Furukawa. Oferecemos toda a gama de treinamentos

Mapeamento, Desenho, Transformação e Implementação de

disponibilizados por estes fornecedores em distintos formatos:

Processos Organizacionais (BPM); Elaboração e Acompanhamento

turmas presenciais abertas, turmas presenciais fechadas in

de Planejamento Estratégico e BSC; Elaboração de Plano

company ou nas nossas instalações, live classes ou e-learning.

Diretor de Informática (PDI); Seleção e Auditoria de Softwares;

Nossos treinamentos são ministrados por especialistas, com ampla

Implantação de Processos de Governança de TI (COBIT, ITIL, etc.);

experiﬁncia no tema que ministram e homologação do fabricante.

Treinamentos personalizados in-company e em turmas abertas.

www.fontouraeducation.com.br

www.excellencegestao.com.br

contato@fontouraeducation.com.br / 51 3392 2809

excellence@excellencegestao.com.br / 54 3027 7767

BCF é uma consultoria, que atua na gestão estratégica, utilizando

Empresa de T.I., especializada em GED/ECM, BPM/WORKFLOW e

a tecnologia da informação na melhoria de performance e

COLD/COM, com foco em Gerenciamento da Informação, possui

de resultados concretos aos nossos clientes. Desenvolvemos

o maior Bureau de digitalização do Sul. Com vasto expertise e

soluções inovadoras, para atender as demandas de seu negócio.

clientes em todo o Brasil, apresenta soluções para as empresas

Nossos consultores trazem a visão de planejamento estratégico,

que possuem dados em diversos tipos de suporte, que vão do

pensamento inovador e conhecimento tecnológico. Trabalhamos

papel ao micro lme, dos relatórios aos livros, jornais e plantas

além dos conceitos padronizados e oferecemos soluções sob

e necessitam extrair, processar e converter esses dados em

medida, adequadas à realidade econômica de cada um dos nossos

Informação precisa, no formato solicitado pelo cliente. Parceira

clientes. Nosso portfólio de serviços: Estratégia & Planejamento;

dos players mais importantes do mundo, é reconhecida pelo

Comercial e Marketing; Resultados Financeiros; Capital Humano;

profundo know-how. Representante da Fujitsu, fornece os

Estratégia de TI – Co-Gestão – Governança de TI e Projetos

melhores scanners do mercado mundial, além de ampla linha de

Especiais. Visite nosso site e conheça alguns de nossos clientes.

software, desenvolvimento de sistemas e consultoria em T.I.

www.bcf.net.br / biagio@bcf.net.br / 51 8111 0418

www.powerbrasil.com.br / vendas@powerbrasil.com.br / 51 3084 9911
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A PM Tech - Capacitação em Projetos presta consultoria e

GIOVANONI INTERNACIONAL: é a matriz global do Grupo

treinamento em gerenciamento de projetos, programas e

Giovanoni que concebe e implementa Projetos Integrados de

portfólio. Oferecemos treinamento corporativo em análise e

Consultoria e de Desenvolvimento de Excelência de Gestão,

gestão de projetos, MS Project, Scrum, riscos, análise por pontos

através de uma equipe multidisciplinar de Especialistas

de função e competências para gerentes e equipes de projetos,

Nacionais e Internacionais. A experiência e conhecimento

em turmas abertas ou in-company, além da preparação para

da Giovanoni na região Sul somados a atuação de seus

a obtenção das certi cações PMP, CAPM e Scrum Master. Para

especialistas em cinco continentes permitem a sinergia de

tanto, possuímos uma experiente e extremamente quali cada

ações para promoção da construção coletiva de alternativas

equipe de Consultores Certi cados. Prestamos consultoria em

inovadoras e simples, com foco no crescimento sustentável

gerenciamento de projetos, realizamos avaliação de maturidade,

do cliente. Esta sinergia leva aos clientes, modelos práticos e

desenvolvimento de metodologia, auditoria, seleção de

efetivos para conquista de novos patamares de competitividade

ferramentas e implantação de escritórios de projetos, sempre

e sustentabilidade, ativando a desejada Produtividade.

focando nas melhores práticas do PMI® - Project Management

Revolucionando o mercado de consultoria, a Giovanoni

Institute. Trabalhamos também com alocação de pro ssionais

Internacional incorpora uma VISÃO SISTÊMICA DA ORGANIZAÇÃO

especializados e terceirização de escritórios de projetos, visando

visando a Produtividade com Qualidade e Valor Agregado, à

gerar resultados práticos e de valor para nossos clientes.

qual só é possível responder por meio de Projetos integrados e

www.pmtech.com.br / pmtech@pmtech.com.br / 51 33308495

especi camente adaptados à realidade de cada empresa, numa
multiplicidade de oito dimensões que contemplam: qualidade;
processos; estratégia; comercial; compromisso; liderança
360º; desenvolvimento de competências e criatividade interrelacionadas para promover a sustentabilidade do negócio.
www.giovanoniinternacional.com
ana@giovanoniinternacional.com / 51 3726 3394

Atua na área de consultoria em áreas especí cas ou diversas.
www.cieers.org.br / cieers@cieers.org.br / 51 3363 1000

(ver descrição na categoria
Integrador de Soluções)

Transformação Organizacional:Desenho e implementação de
programas de transformação para melhorar seu desempenho e
fortalecer seus diferenciais competitivos.Tecnologia: Garanta que
a tecnologia cumpra seu papel de suportar os objetivos do seu
negócio. Capital Humano: soluções alinhadas com as necessidades
do seu negócio, com impacto imediato sobre a função de RH.

(ver descrição na categoria

www.newstartconsultoria.com

Fornecedor de Hardware)

info@newstartconsultoria.com / 51 3032 0503
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Unidade Consultoria: Diagnóstico da Estratégia de Comunicação e

A eCluster aplica metodologia inédita e consistente para a

Relacionamento da TI e Plano de Ação com foco prático; Marketing

quanti car o nível de competitividade empresarial em Tecnologia

de Relacionamento para TI e Comunicação para Projetos de

e desenvolve projetos estratégicos para a melhoria crescente no

TI; Unidade Gestão: Gestão da Capacidade de Atendimento

desempenho e qualidade nos processos, no relacionamento com

de Demanda da TI, Gestão de Portfólio e Projetos, Maturidade

as áreas de negócio e na alocação de recursos com o objetivo

de Gestão e Coaching em Gestão de Portfólio e Projetos.

de tornar as organizações mais sustentáveis e inovadoras.

www.soluzzione.com.br / soluzzione@soluzzione.com.br / 51 3276 7645

www.ecluster.com.br / falecom@ecluster.com.br / 51 3907 9092

Localiza-se em Porto Alegre/RS desde fevereiro de 2002 e possui

Especialista em Capacitação em TI e Consultoria nas áreas

atuação Nacional e internacional, atendendo às demandas de

que ministra treinamentos como: Oracle, Java, .NET, Linux,

recruitment de seus clientes para os demais estados do Brasil e

Testes, Web e Mobile, Metodologias Ágeis, Análise de

exterior. Contamos com uma equipe especializada, com expertise na

Negócios, Análise de Sistemas, BI, Requisitos de Software,

área de seleção de pro ssionais e desenvolvimento de RH, voltados

entre outros. Diferencia-se por sua equipe quali cada de

exclusivamente para a área da Tecnologia da Informação. Temos

instrutores e consultores que aliam conhecimento técnico

como diferencial a visão de “cliente”, ou seja, trabalhamos para

e prática ro ssional, associando qualidade, credibilidade e

manter a satisfação de nossos clientes e também dos pro ssionais

competência à melhor relação custo-benefício. Fundada em

que fazem parte de nosso banco de talentos.Nossos serviços

julho de 1993, mais de 20 anos de atuação e referência na

abrangem: Recrutamento & Seleção, Consultoria e Assessoria em

formação de pro ssionais de TI. Possui treinamentos em turmas

Recursos Humanos para empresas de TI ou áreas de TI de empresas.

abertas em calendário e fechadas inCompany, customizando-

www.staﬀrh.inf.br / staﬀ@staﬀrh.inf.br / 51 3028 5580

os quando necessário para atingir os objetivos do cliente.
www.targettrust.com.br / comercial@targettrust.com.br / 51 3325 2596

DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS

Projetos, consultoria e outsourcing em: Infraestrutura

A RETTA TI, fundada em 2005, atua como Fábrica de Softwares

(gestão de BD no RS/SP/RJ, baseada em ITIL e SLA.

desenvolvendo soluções personalizadas em ambientes

Mais de 60 implantações Oracle RAC. DBA Oracle/

web, mobile e desktop, para atender as necessidades dos

SQLServer. Presencial e/ou remoto. Monitoramento

processos de negócios de seus clientes. Os projetos são

Remoto 8X5 ou 24X7); Desenvolvimento de sistemas

atendidos em todo o ciclo de desenvolvimento do software,

(CMMI 2, em Java, Oracle e .NET) e Business Intelligence

desde levantamento da necessidade junto ao cliente até

(Oracle BI/ODI). Licenciamento Oracle (parceiro Platinum

a implantação e acompanhamento da solução nal.

especializado), Microsoft, Decision IT e OP Services.

www.retta.com.br / retta@retta.com.br / 51 3714 7017

www.advancedit.com.br / comercial@advancedit.com.br / 51 3382 1000
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A Tecnocred é uma empresa de tecnologia com abrangência
nacional que, há dez anos, atua no segmento nanceiro. Graças
ao seu conhecimento e atendimento dos seus clientes, garante
Fundada em 1995 a DBC Company® está posicionada entre

o melhor na potencialização de negócios das empresas. Além

as empresas líderes do mercado de prestação de serviços de

disso, a Tecnocred oferece a prestação de serviços de automação

TI, posicionando-se entre as 100 Melhores Empresas para se

e processamento especializado, hospedado na própria empresa,

trabalhar de TI&Telecom do Brasil pelo GPTW 2012 e 2013 e

dispensando a necessidade de se criar uma infraestrutura

contando com sedes em Porto Alegre e em São Paulo. Possui quatro

por parte dos clientes. Por investir em aperfeiçoamento, estar

linhas de negócios: Fábrica de Software, Business Intelligence,

sintonizada nas tendências e trabalhar com avançadas tecnologias,

Outsourcing&Consultoria e Application Management.

a Tecnocred tem sempre a solução exível, segura, ágil e exata.

www.dbccompany.com.br / contato@dbccompany.com.br / 51 3330 7777

www.tecnocred.com.br / relacionamento@tecnocred.com.br / 51 3375 1300

(ver descrição na categoria

(ver descrição na categoria

Integrador de Soluções)

Consultoria e Capacitação)

(ver descrição na categoria

(ver descrição na categoria

Integrador de Soluções)

Fornecedor de Hardware)

INTEGRADOR DE SOLUÇÕES

Empresa pioneira no modelo de distribuição especializada

A Embratel é a mais completa operadora de telecomunicações

de soluções de valor agregado (S-VAD) convergentes

brasileira. Oferece soluções completas a todo o mercado nacional,

e de alta tecnologia para os setores público e privado,

incluindo serviços de telefonia local, longa distância nacional

representando marcas líderes em tecnologia, atendendo

e internacional, transmissão de dados, vídeo, Internet e TV

as necessidades de toda a cadeia de distribuição,

por assinatura, além de assegurar o atendimento em qualquer

proporcionando segurança para a concretização dos negócios

ponto do território brasileiro através de soluções via satélite.

e a viabilização da melhor forma de entrega, posicionando-

A empresa faz parte do grupo América Móvil, que é líder na

se como um provedor completo de soluções complexas.

oferta de serviços de telecomunicações na América Latina.

www.acao.com.br

www.embratel.com.br / jlfer@embratel.com.br / 51 2121 9133

contato@acao.com.br / 11 3508.2200 (SP) - 51 3333.0000 (RS)
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A iMaps Inteligência é especialista em business Intelligence

A Netsul atua há 21 anos no mercado de TI e é hoje uma

(BI). Gold Partner QlikView, desenvolve sistemas de BI

das integradoras de TI mais conceituadas da região sul do

integrando informações da organização com informações

Brasil. O processo de expansão já conta com presença da

externas, incluindo ³renda presumida² e inúmeros outros

integradora em Porto Alegre, Florianópolis, Brasília, São

indicadores. Integra BI com modelos estatísticos e ferramentas

Paulo e Salvador. São mais de 650 clientes atendidos que

de mapas digitais. Presta consultoria em arquitetura

atestam seu conhecimento técnico e a qualidade na entrega

de BI. iMaps - Sua empresa como você nunca viu.

dos serviços. A Netsul oferece as melhores soluções em seis

www.iMaps.com.br / contato@iMaps.com.br / 51 2102 0365

camadas de negócios: Infraestrutura, Networking, Server Farm &
Storage, Comunicação Uni cada, Segurança 360° e Serviços.
contato@netsul.com.br / www.netsul.com.br / +55 51 3511-1544

Desenvolvimento e gestão de Projetos de Integração de
Sistemas, SOA, EBS e automação de processos. Soluções WEB
customizáveis de ERP com NFe, de Integração B2B, entre outras.
Atuação em ambientes de alta disponibilidade, fazendo uso de
métodos ágeis e avançadas tecnologias. Business Partner da
InterSystems, a LHP é reconhecida por suas aplicações inovadoras.
Representante dos produtos Caché, Ensemble e DeepSee.
www.lhpinfo.com.br / admin@lhpinfo.com.br / 51 3012 4030

Empresa Gaúcha focada em Soluções Inovadoras e Startups,
procurando sempre trazer ao RS os novos fabricantes e as novas
tendências do mercado de TI. Atuando nos mercados Público
e Privado, possui foco nos segmentos de Infra-estrutura e
Segurança, sempre privilegiando um atendimento especializado
e focado, com preocupação constante em resultados e
retorno do investimento dos projetos desenvolvidos. Dentre
os Fabricantes e Parceiros, atua na Área de Otimização de
WAN (RIVERBED), Next Generation Wireless/Cloud Networking
(CISCO/MERAKI), Advanced Security - Email/Web (FIREEYE)
e Segurança de Email e Web (CISCO/IRONPORT).
www.techchannel.com.br/ contato@techchannel.com.br / 51 3328 4848

Trend Micro, líder global em segurança para a era da nuvem,
proporciona a empresas e consumidores domésticos um mundo
seguro para a troca de informações digitais, entregando soluções
que atendam aos desa os de segurança trazidos pela era da
consumerização, computação em nuvem, combatendo e contendo
infecções causadas por ameaças tradicionais, avançadas e as
que ocorrem através de ataques dirigidos. Com mais de 25

Fornecemos soluções corporativas com foco e

anos de experiência, a empresa é pioneira em segurança para

especialização na tecnologia de virtualização. Destacamos

servidores. Potencializadas pela infraestrutura em nuvem Trend

os projetos de Disaster Recovery, VDI e Infraestrutura

Micro™ Smart Protection Network™, suas soluções impedem a

em Nuvem. Atuamos com soluções que visam eliminar

ação de ameaças de onde quer que elas surjam, com o apoio

a complexidade da TI, agregando maior agilidade

de mais de 1.000 especialistas em ameaças no mundo todo.

para empresas de todos os portes e segmentos.

www.trendmicro.com.br / relacionamento@trendmicro.com

www.virtueit.com.br / comercial@virtueit.com.br / 51 3022 5300
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Especializada em consultoria, projetos, execução e
manutenção de data centers de alta disponibilidade.
www.atisolutions.com.br / taborda@atisolutions.com.br / 51 3223 7272

A Dell Brasil desenvolve produtos, serviços e soluções

(ver descrição na categoria

inovadoras para consumidores, empresas, governos,

Fornecedor de Hardware)

escolas, hospitais, entre outros. O objetivo da Dell é tornar
a tecnologia mais acessível a consumidores e empresas de
todo o mundo e contribuir para a sua prosperidade.

(ver descrição na categoria

www.dell.com.br / marketing_brasil@Dell.com / 51 3274 4683

Consultoria e Capacitação)

FORNECEDOR DE SOFTWARE

Plataforma Channel – Solução corporativa, completa e

A Compujob é fornecedora de servidores, desktops,

integrada de software, 100% web, que suporta as melhores

softwares, conectividade, no-breaks, notebooks.

práticas para Gestão Estratégica (com suporte a BSC),

Conta com parcerias de líderes da tecnologia como Lenovo,

Gestão de Projetos, Programas e Portfólios (com suporte

HP, IBM, 3Com, Cisco e Microsoft, e coloca à disposição

a métodos tradicionais e método ágil SCRUM), e Gestão

de pequenas e médias empresas soluções de hardware

de Processos (com suporte a work ow de processos).

e software segmentadas para seus ramos de atividade.

www.excellencegestao.com.br

Oferece diversas facilidades para pagamento, como

excellence@excellencegestao.com.br / 54 3027 7767

nanciamento BNDES, Leasing, locação, entre outras.
www.compujob.com.br
atendimento@compujob.com.br / 51 33586633

O principal produto da empresa é o OpMon, software de
gerenciamento de infraestrutura de TI & Telecom, e processos

Desde 1997 a Clik fornece no Brasil diversos recursos

de negócios. A solução possui ampla aceitação do mercado

tecnológicos para comunicação alternativa e acesso ao

e é altamente exível, customizada de acordo com às

computador, visando a educação e o trabalho de seus usuários.

necessidades dos clientes. Além de ser utilizado por empresas

São produtos de hardware e software desenvolvidos para

líderes em seu segmento de atuação, possui aderência às

pessoas com de ciﬁncia e visam compensar di culdades

melhores práticas de gestão especi cadas pelo ITIL.

funcionais nos aspectos motor, cognitivo e mental.

www.opservices.com.br / vendas@opservices.com.br / 51 3275 3588

www.clik.com.br / clik@clik.com.br / 51 3061 6230
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Fundada em 1982, a Engenho vem atuando com distribuidor

O sistema PowerShop visa agilizar e facilitar a gestão do varejo,

das soluções Senior no RS há mais de 20 anos. Especialista na

com um sistema escalonável por módulos, tornando-se a

área de Recursos Humanos, integra os sistemas no ambiente do

solução ideal para a operação e a gestão de loja. Sistema de

cliente, implementando todos os procedimentos personalizados.

gerenciamento de loja, redes de lojas ou franquias de varejo,

Na área de controle de acesso e ponto eletrônico, trabalha

integração e centralização de informações para gerenciamento.

com os melhores fornecedores de hardware do mercado.

Contempla controle de estoque por grade (cor e tamanho),

A solução Gestão de Pessoas da Senior aplica conceitos inovadores

incluindo fotos. Gerenciamento de estoque de várias lojas e o

no gerenciamento estratégico do capital humano. O software

próprio gerenciamento das vendas com aplicação de automação

é ideal para a descentralização da área de RH, pois torna as

comercial integrada. Disponibiliza ferramentas de apoio tático no

informações disponíveis e acessíveis aos colaboradores em

varejo, como mailmarketing, redistribuição de estoques, facilidade

tempo real, pela internet, intranet, portais e dispositivos móveis.

de auditorias e a possibilidade de customizar melhorias para alinhar

A solução de Acesso e Segurança oferece alta tecnologia

a regra de negócio. Também permite consultas rápidas, através de

em sistemas aliada a equipamentos de última geração,

relatórios gerenciais para embasar tomadas de decisão no varejo.

integrando todas as rotinas de acesso e segurança de uma

www.powersoft.com.br / comercial@powersoft.com.br / 51 3589 8727

empresa numa única aplicação. Compatível com qualquer
projeto de gerenciamento de segurança, proporciona proteção
pessoal e patrimonial e ciente a todos os segmentos.
www.engenhoinformatica.com.br
relacionamento@engenhoinformatica.com.br / 51 3333 3388

(ver descrição na categoria
Fornecedor de Hardware)

(ver descrição na categoria
Integrador de Soluções)

(ver descrição na categoria
Focada em mobilidade, uMov.me é a mais inovadora plataforma

Integrador de Soluções)

de construção de aplicativos B2B sem programação. Soluções
SaaS, na nuvem, multisegmento e fácil integração. São mais
de 20 mil usuários, milhões de operações e mais de 200
parceiros e clientes no Brasil e exterior. Em 2013, foi citada
pelo Gartner como visionária no mercado de mobilidade.
www.umov.me / contact@umov.me / 51 3396 4261

(ver descrição na categoria
Consultoria e Capacitação)
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SOLUÇÕES

FORNECEDOR DE HARDWARE

(ver descrição na categoria
Fornecedor de Software)

Soluções completas em Outsourcing de TI nas áreas de

(ver descrição na categoria
Fornecedor de Software)

Infraestrutura, Telecomunicações, Pagamentos, Segurança,
Serviços à Aplicação, Mercado de Capitais, entre outros,
com experiência em implementar, integrar e gerenciar
soluções para empresas de todos os portes e segmentos.
Com mais de 3 mil clientes, possui 4 data centers interligados por
uma rede de backbone própria, e se destaca pelo acompanhamento
constante da evolução das necessidades de seus clientes.

(ver descrição na categoria
Consultoria e Capacitação)

www.uoldiveo.com.br / comercial@uoldiveo.com / 11 3092 6161
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