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Projetos de gestão do conhecimen-
to estratégicos, táticos e operacionais. 
Produtos em Gestão do Conhecimento 
para: implantação de ERP, M&A, ma-
peamento e implantação de processos, 
qualidade e produtividade no Help Desk, 
Implantação e Gestão de Comunidades 
de Prática, avaliação de perdas orga-
nizacionais pela falta de gestão do seu 
conhecimento, inovação, entre outros. 
Treinamentos in company.

A Hypervisual é uma empresa especia-

lizada em Design de Interface e Expe-

riência de Usuário. Atende ao mercado 

de tecnologia atuando em projetos para 

as mais diversas plataformas, criando 

soluções de design com alta usabilida-

de e inovação. Interfaces para sistemas 

web e desktop, aplicativos mobile, PDVs, 

quiosques, ATMs e novas tecnologias são 

algumas das soluções oferecidas.

Fundada em 1987, a AÇÃO Informática 
é pioneira na distribuição de soluções 
de tecnologia no modelo de Valor Agre-
gado (S-VAD) para o Brasil. Posicionada 
como conselheira de confiança (trusted 
advisor) de empresas, a companhia re-
presenta fabricantes líderes do mercado 
de TI (IBM, ORACLE, EMC, HP, RED HAT, 
VMWARE e ATTACHMATE).

SOLUÇÕES

Somos especialistas em concepção e 
implementação de soluções de gestão/
desenho organizacional que ajudam 
a atender aos seus objetivos e metas. 
Atendemos a toda cadeia de valor da 
empresa.
• Estratégia & Planejamento
• Comercial e Marketing
• Resultados Financeiros
• Capital Humano
• Estratégia de TI 
Visite nosso site e conheça alguns de 
nossos clientes.

www.dehtearkm.com 
beatriz@dehtearkm.com 
51 9977.3486

www.hypervisual.com.br 
contato@hypervisual.com.br 

51 3231.0888

www.bcf.net.br
biagio@bcf.net.br 
51 8111.0418

www.acao.com.br  
contato@acao.com.br 
11 3508.2222

C A T Á L O G O  D E
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Andrade Soto Information Security

A Dell é líder mundial em soluções de TI, 
com oferta de produtos, serviços e software 
para clientes de diferentes perfis – desde 
usuários finais até grandes empresas. A 
Dell escuta seus clientes e oferece tecnolo-
gia e serviços inovadores para que empre-
sas e profissionais possam prosperar no 
ambiente de negócios e tenham o poder 
de fazer mais.

A eCluster desenvolve projetos estratégi-
cos de melhoria de competitividade das 
empresas através do aumento da eficiên-
cia dos processos e otimização do uso de 
recursos relacionados à Tecnologia.

A BasisIT é uma empresa voltada à ad-
ministração de sistemas, projetos e dese-
nho de soluções relacionadas aos siste-
mas comercializados pela empresa SAP. 
Consultoria, AMS, Projetos, Sustentação, 
Assessment em sistemas SAP.

A SISNEMA é dividida em três frentes de 
atuação na área de tecnologia: Divisão de 
Serviços e Produtos, Consultoria e Licen-
ciamento, Divisão de Treinamentos e Área 
de Certificações definem os pilares de 
atuação da SISNEMA.
A SISNEMA provê soluções e é parceira da 
DELL, Citrix, Microsoft,  Khomp, VMWare, 
dentre outros fabricantes tecnológicos.

www.basisit.com.br
comercial@basisit.com.br 

51 3093.3532

www.eCluster.com.br   
guilherme.lessa@ecluster.com.br 
51 9205.9690

www.sisnema.com.br 
jones@sisnema.com.br
51 3226.4111

www.infodive.com.br
lgiaretta@infodive.com.br
51 3330.0444

Business partner IBM atuante como 
provedora de Soluções especializada 
em Infraestrutura, consultoria e presta-
ção de serviço, bem como na comercia-
lização de hardware e software.

www.dell.com.br
marketing_brasil@dell.com
51 3481.5500

andradesoto.com.br 
contato@andradesoto.com.br
51 3223.4000
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Empresa gaúcha focada em Soluções 
Inovadoras, procurando sempre trazer 
ao RS os novos fabricantes e as novas 
tendências do mercado de TI. Dentre os 
Fabricantes e Parceiros, atua na Área de 
Performance de TI (RIVERBED), Virtual 
Computing Platform (NUTANIX), Cloud 
Networking (CISCO/MERAKI), Advanced 
Security (FIREEYE) e Segurança de Email 
e Web (CISCO/IRONPORT).

www.techchannel.com.br 
contato@techchannel.com.br
51 3328.4848

Fundada em 1995, a DBC Company® 
está entre as empresas líderes do mer-
cado de Serviços de TI, posicionando-se 
entre as 100 Melhores Empresas para se 
trabalhar de TI&Telecom do Brasil pelo 
GPTW 2012, 2013 e 2014. Possui sede 
em Porto Alegre e São Paulo. Portfólio 
com 5 linhas de negócios: Desenvolvi-
mento de Sistemas, Business Intelligen-
ce, Outsourcing, Gestão & Suporte de 
Aplicações e Consultoria.

www.dbccompany.com.br  
comercial@dbccompany.com.br
51 3330.7777

Especializada em consultoria, projetos, 
execução e manutenção de Data Centers 
de alta disponibilidade.

www.atisolutions.com.br 
taborda@atisolutions.com.br
51 3223.7272

www.cieers.org.br
cieers@cieers.org.br 
51 3363.1000

www.trendmicro.com.br  
rafael_leitenski@trendmicro.com
51 3378.1025
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Capacitação em TI, Consultoria e Supor-
te nas Tecnologias: Oracle, PostgreSQL, 
Java, NET, PHP, Ruby, JavaScript, HTML5, 
Android, iOS, C, Linux, Virtualização,  
Wildfly e Metodologias Ágeis, Testes de 
Software, Análise de Negócios, BI, Requi-
sitos de Software, entre outros. Equipe de 
instrutores qualificados que aliam conhe-
cimento técnico e prática profissional.

www.targettrust.com.br 
atendimento@targettrust.com.br
51 3325.2596

A Fontoura Education atua desde 1994 
com foco na capacitação de profissionais 
de TI e Gestão, sendo o único centro de 
treinamento oficial no RS da SAP, Oracle, 
Red Hat e Furukawa, além de atuar como 
certificadora Pearson Vue.

www.fontouraeducation.com.br 
contato@fontouraeducation.com.br  
51 3392.2809

A Aquasoft é uma empresa com exce-
lência tecnológica, atua na região Sul, 
onde é centro oficial Embarcadero para 
execução de treinamentos e revenda de 
seus produtos.
Com larga experiência de mercado e cer-
tificação na linguagem Delphi, oferece 
serviços de consultorias e outsourcing.

www.aquasoft.com.br
aquasoft@aquasoft.com.br
51 3022.3188

Atuando no mercado nacional desde 
2011, a agilePM oferece consultorias 
e treinamentos em gestão. Com expe-
riência em gerenciamento de projetos 
baseado nas melhores práticas do PMI 
e nos conceitos de Métodos Ágeis, a 
agilePM desenvolve e implanta de Me-
todologias de Gerenciamento de Pro-
jetos, Metodologias Ágeis e Escritórios 
de Projetos, além de oferecer treina-
mentos e coaching nessas áreas.

www.agilepm.com.br 
contato@agilepm.com.br 
51 3573.3568

A RETTA TI, fundada em 2005, atua 
como Fábrica de Softwares desenvolvendo 
soluções personalizadas em ambientes 
web, mobile e desktop, atendendo 
às necessidades dos processos de 
negócios de seus clientes em todo o 
ciclo de desenvolvimento do software, 
desde levantamento da necessidade 
junto ao cliente até a implantação e 
acompanhamento da solução final.

www.retta.com.br 
retta@retta.com.br
51 3714.7050

Desenvolvimento de Projetos em BI e 
Sistemas Customizados.

www.bt.inf.br 
paulo.rocha@bt.inf.br 
51 8484.4958
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A Propus é focada em adequar Tecnolo-
gia da Informação a negócios de forma 
personalizada, proativa e continuada. 
Com os Serviços Gerenciados Propus sua 
empresa:
- Garante disponibilidade da TI
- Agrega qualificação sem ampliar equipe
- Reduz despesas com TI
- Acelera o tempo de lançamento
Conte com a Propus para aumentar pro-
dutividade, melhorar a capacidade de 
resposta ao mercado e criar um diferen-
cial competitivo.

A Connection atua desde 1993 nas áreas 
de Segurança da Informação e Gestão de 
TI. Atuamos na consultoria, definição e 
implantação de projetos de Segurança e 
Infraestrutura de TI. Na área de Gestão 
de TI atuamos com contratos de Suporte 
Técnico, Outsourcing, Consultoria e Pro-
jetos de Infraestrutura. 
Parceiros: Fortinet, Sophos, Proofpoint, 

Blue Coat, Vasco, BeyondTrust e Splunk.

Empresa especializada em gestão e 
soluções em transporte de informações. 
Ampla experiência em soluções para o 
aumento de produtividade, melhoria no 
atendimento e redução de custos para 
empresas de todos os portes. Oferecemos 
o que há de mais moderno em soluções 
integradas para VOZ, DADOS e VÍDEO. 
Somos um parceiro AVAYA, fornecedora 
global de colaboração de negócios e 
soluções de comunicações.

Desenvolvimento de Metodologias de 
Gerencenciamento de Projetos e Im-
plantação de PMOs
Terceirização do Gerenciamento de Pro-
jetos e do PMO
Auditorias e Recuperação de Projetos
Mapeamento e Melhorias em Processos 
(BPM)
Elaboração e Acompanhamento de Pla-
nejamento Estratégico e BSC
Elaboração de Plano Diretor de 
Informática (PDI)
Seleção e Auditoria de Softwares
Governança de TI
Treinamentos personalizados in company

www.propus.com.br
info@propus.com.br
51 3024.3568

www.connection-net.com.br
comercial@connection-net.com.br
51 2129.6600

www.excellencegestao.com.br 
excellence@excellencegestao.com.br 
54 9972.9753

www.servicomti.com.br
servicomti@servicomti.com.br
51 3378.5100
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Empresa especializada em serviços de 
Banco de Dados com forte background 
em projetos complexos de Performance 
Tuning, Infraestrutura, Desenvolvimento 
e CTI (Computer Telephony Integration).

www.asodb.com.br
contato@asodb.com.br
51 2102.6359

Consultoria em planejamento, gestão es-
tratégica, governança, suporte e capaci-
tação em Tecnologia da Informação.

crhswoboda@hotmail.com
51 8401.1777

A White Cube é uma empresa de Tecno-
logia, que trabalha a Inteligência das Or-
ganizações, focada em oferecer Consul-
torias, Treinamentos em Banco de Dados 
e Business Intelligence.

www.whitecube.com.br
whitecube@whitecube.com.br
51 3228.6488

ClearCloud - Cloud & Mobile - Migração 
de Serviços para Nuvem, Segurança e 
Auditoria em Computação em Nuvem, 
Criação de Aplicações Corporativas para 
Dispositivos Móveis e Auditoria e Conci-
liação de Informações em grandes volu-
mes de dados. Nosso objetivo é permitir 
às empresas focar em seus próprios ne-
gócios, deixando conosco a responsabi-
lidade pela inovação.

www.clearcloud.com.br
contato@clearcloud.com.br
51 3307.6301Master Reseller da Qlik, fabricante do 

QlikView
Consultoria em Business Intelligence (BI) 
e Business Discovery (BD)
Serviços e Consultoria especializada em 
QlikView
Academia IN - Cursos abertos e In Com-
pany sobre BI e BD, QlikView e Coach

www.in1.com.br 
bruno.guerra@in1.com.br
11 3034.0229

www.tekann.com.br
tekann@tekann.com.br
51 2109.6530
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A Hitachi Data Systems fornece 
tecnologias, serviços e soluções de 
informação que ajudam as empresas a 
melhorar os custos e a agilidade da TI. 
Nossos produtos, serviços e soluções 
têm a confiança das maiores empresas 
do mundo, incluindo mais de 70% da 
lista da Fortune 100 e mais de 80% da 
lista da Fortune Global 100. 

A DBServer atua há 22 anos em con-
sultoria de processos de software, out-
sourcing e projetos de desenvolvimento 
e testes de software corporativos, espe-
cializados para segmentos como varejo, 
finanças, saúde, TICs e governo. Sua 
equipe trabalha de forma colaborativa 
garantindo a entrega de soluções que 
atendam às expectativas dos clientes, 
com qualidade e previsibilidade de pra-

zos e custos.

Empresa de TI com foco em GED/ECM, 
possui o maior Bureau de digitalização 
do Sul. Com vasta experiência e clientes 
em todo o Brasil, oferece soluções para 
empresas que possuem dados em diver-
sos tipos de suporte (papel, microfilme, 
livros, relatórios, impressos) e precisam 
extrair, processar e converter esses da-
dos em Informação precisa,em formato 
digital. Parceria com Microsoft, Fujitsu, 
OpenText e Kofax.

A Staff RH é uma Consultoria de Recur-
sos Humanos especializada nas áreas de 
TI, Telecom e  Engenharias. Nossos servi-
ços: Recrutamento e Seleção de técnicos 
e especialistas, Recrutamento de Execu-
tivos, Consultoria em projetos de terceiri-
zação de RH, Assessoramento de carreira 
/ Coaching e Mapeamento de talentos no 
mercado Nacional.

www.hds.com/br 
HDSBrazil@hds.com
 11 3524.3400

www.dbserver.com.br 
info@dbserver.com.br
51 3322.6828

www.staffrh.inf.br
staff@staffrh.inf.br
51 30285580
Facebook: Staff Consultoria em RH
Twitter: STAFFRH

www.powerbrasil.com.br 
vendas@powerbrasil.com.br
51 3084.9911
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A NMOTECH é especializada em consul-
toria e desenvolvimento de softwares para 
soluções fiscais. A NF-e/ NFC-e está em 
nosso portfólio como principal solução.

Escolhida EMPRESA DO ANO da Améri-
ca Latina pela Qlik nos Estados Unidos, 
AGCO, Baco Original, CIEE, Comil, FG, 
Hagah, Hoepers, JBS, Plimor, Taurus, 
Terra, MP-RS, MP-SC, MP-PR, MP-PE, 
MP-RN, TCE-RS, entre outros, já revo-
lucionaram como analisam seus dados 
com a iMaps e o QlikView.

Veja o que eles têm a dizer em 
www.iMaps.com.br/Cases

www.iMaps.com.br/cases
contato@iMaps.com.br
0800.60.30.365

O UOLDIVEO, empresa do Grupo UOL lí-
der na prestação de serviços para o seg-
mento corporativo. Empresa 100% bra-
sileira, oferece soluções completas em 
Outsourcing de TI nas áreas de Infraes-
trutura, Cloud Computing, Serviços de 
Pagamentos e Integração de Negócios, 
Plataforma e Serviços especializados em 
e-commerce, Serviços Gerenciados de 
Segurança, Serviços à Aplicação e Teleco-
municações.

www.uoldiveo.com
l-novos-negocios@uoldiveo.com
11 3092.6161

A E-TRUST atua fortemente no mercado 
de segurança da informação, fornecendo 
soluções em três níveis:
1) Estratégico - consultoria em segurança 
da informação.
2) Gerencial - Solução de Gestão de Iden-
tidade e Acessos, Governança e Adminis-
tração, o HORACIUS, figurando no qua-
drante mágico do Gartner.
3) Operacional - Serviços de SOC, 24x7, 
trilíngue, totalmente certificado na ISO 
27001.

www.e-trust.com.br 

paulo.rogerio@e-trust.com.br

51 2117.1000

www.virtueit.com.br 
comercial@virtueit.com.br
51 3022.5300

Fornecemos soluções corporativas com 
foco e especialização na tecnologia de 
virtualização. Destacamos os projetos de 
Disaster Recovery, VDI e Infraestrutura 
em Nuvem. Atuamos com soluções que 
visam eliminar a complexidade da TI, 
agregando maior agilidade para empre-
sas de todos os portes e segmentos.

www.nmotech.com.br
contato@nmotech.com.br
51 9536.1063
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Consultoria especializada em soluções  
e serviços de infraestrutura de TI.
Arquitetura Planejamento de Infraestrutura.
Monitoração, Operação e Suporte.
Datacenter, Hosting, Colocation e Solução 
de DR.

www.brastorage.com.br
jeferson@brastorage.com.br
51 3237.8037

A uMov.me é uma empresa focada em 
mobilidade e fornece solução para o 
mercado corporativo através da automa-
tização de atividades em campo. Conta 
com mais de 40 mil usuários e supera a 
marca de 200 parceiros.

www.uMov.me
contato@umov.me
51 3396.4261

A M3Corp é um distribuidor de soluções 
de segurança com qualidade de serviço 
e atendimento especializado e diferen-
ciado. Dentre nossas soluções, destaca-
mos a Sophos, com soluções de UTM, 
Endpoint, Criptografia e Dispositivos 
Móveis, sendo ela a 3ª maior empresa 
de segurança da informação do mundo, 
e, além disso, temos o Mozy, produto da 
EMC, um produto de Backup Online sim-
ples, automático e seguro.

www.m3corp.com.br
contato@m3corp.com.br
51 4063.7808

A OpServices é uma empresa focada em 
soluções de governança de TI, monitora-
ção de processos de negócios e de in-
fraestrutura de TI. É desenvolvedora da 
plataforma OpMon, software de geren-
ciamento de TI para o controle de dis-
ponibilidade, desempenho e segurança 
de todos os elementos que informatizam 
(TI) e dão sustentação a esses processos, 
como redes de comunicação, energia, 
bancos de dados, entre outros.

www.opservices.com.br
info@opservices.com.br
51 3275.3588

O Terra é o maior portal Internet da 
América Latina, provendo conteúdos e 
serviços aos seus usuários de forma per-
sonalizada, fazendo com que cada um 
tenha a certeza de que vai ver e utilizar 
aquilo que mais lhe interessa. Como 
uma empresa de Mídia Digital, o Terra é 
especialista em soluções de publicidade, 
mobilidade e prestação de serviços digi-
tais, como e-mail, backup, segurança e 
muitos outros.

www.terra.com.br
comunicacao.corporativa@corp.terra.com.br
51 3284.4000
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Nossos clientes contam suas melhores histórias.
Acesse www.dell.com.br/casosdesucesso e saiba mais.

Histórias de Clientes | Universidade de Fortaleza e Dell | 2014

A InfraTI é uma empresa focada na redu-
ção de custos operacionais e aumento de 
produtividade de seus clientes através da 
integração de solução de comunicação 
unificada, infraestrutura de rede, segu-
rança e datacenter.

www.infrati.com.br 
augusto.bueno@infrati.com.br
51 3398.3396

A Netsul atua há mais 20 anos no mer-
cado de TI, e é hoje uma das integrado-
ras de TI mais conceituadas da região sul 
do Brasil. São mais de 650 clientes aten-
didos, que atestam seu conhecimen-
to técnico e a qualidade na entrega dos 
serviços. A Netsul oferece as melhores 
soluções em seis camadas de negócios: 
Infraestrutura, Networking, Server & Sto-
rage, Comunicação Unificada, Seguran-
ça 360° e Serviços.

Consultoria nacional com foco na con-
dução de projetos de transformação or-
ganizacional e no desenvolvimento  da 
competência de “conduzir mudanças” 
nas Organizações. Carteira com mais 
de 50 clientes com projetos com foco 
em gestão de mudanças, capacitações/
workshop, modelos de governança de 
mudanças, Gestão de Projetos, Quality 
Assurance e Coaching para apoiar as or-
ganizações. Construção de método pró-
prio sobre o tema, orientado por um fra-
mework com as melhores práticas para 
aplicação deste conhecimento. Respon-
sável pela condução da pesquisa anual 
nacional sobre Gestão de Mudanças Or-
ganizacionais, com a 1º edição em 2012.

www.netsul.com.br 
contato@netsul.com.br 
51 3511.1544

www.dynamicaconsultoria.com.br
dynamica@dynamicaconsultoria.com.br
11 2532.8889 / 2532-8909

Atividades de consultoria em gestão em-
presarial, suporte técnico, manutenção e 
outros serviços em tecnologia da infor-
mação. Comércio varejista especializado 
de equipamentos e suprimentos de in-
formática.

www.fritsch.com.br
inacio@fritsch.com.br
51 8222.0656


