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CATÁLOGO DE SOLUÇÕES

AÇÃO INFORMÁTICA
Distribuidora de Soluções de Valor Agregado (S-VAD) 
preparada para atender às mais diversas demandas 
de tecnologia, com equipes especializadas e por-
tfólio completo para soluções de Big Data & Analy-
tics, Cloud, Security, Customer Experience (Social/
Mobile) e Converged Infrastructure. Conheça nossa 
proposta de valor e entenda como podemos ser um 
Trusted Advisor para sua empresa.
www.acao.com.br

contato@acao.com.br
11 3508.2222

ANALITIKA INTELIGÊNCIA
Consultoria especializada em implantação de pro-
jetos de Business Intelligence. Desenvolve proje-
tos com os produtos QlikView, Qlik Sense. Parceira 
oficial para serviços de implantação da Qlik no Rio 
Grande do Sul, atua em desenvolvimento, infraestru-
tura, tunning de aplicações e ambiente, treinamentos 
customizados.
www.analitika.com.br
info@analitika.com.br
51 2139.5822

24 anos de experiência em Integração de Redes IP ao seu alcance !

Projetos de Redes de Alta Disponiblidade e Convergentes.
    Cabeamento Estruturado e Elétrica Especializada.
       

Segurança.
        

Managed Services.
        

Queremos a TI de sua empresa contribuindo cada 
vez mais para o crescimento de seus negócios. 

Ligue para nós! 

Venha conhecer a TDec

www .tdec.com.br

São Paulo
Tel.: 11 2125.6300

Porto Alegre
Tel.: 51 3378.1040

24 anos de experiência em Integração de Redes IP ao seu alcance

Projetos de Redes de Alta Disponiblidade e Convergentes.
    Cabeamento Estruturado e Elétrica Especializada.
       

Segurança.
        

Managed Services.
        

Queremos a TI de sua empresa contribuindo cada 
vez mais para o crescimento de seus negócios. 

Venha conhecer a TDec



ANDRADE SOTO INFORMATION SECURITY
Empresa com foco em segurança da informação, atu-
ando há mais de 10 anos no mercado, é especializa-
da em testes de intrusão e gestão de riscos, possui 4 
grupos de serviços: testes de intrusão, consultoria de 
segurança, auditoria e treinamentos. Atende empre-
sas em todo o Brasil.
www.andradesoto.com.br
contato@andradesoto.com.br
51 3223.4000

AGILE PM
Atuando no mercado nacional desde 2011, a agilePM 
oferece consultorias e treinamentos em gestão. Com 
experiência em gerenciamento de projetos baseado 
nas melhores práticas do PMI e nos conceitos de 
Métodos Ágeis, a agilePM desenvolve e implanta de 
Metodologias de Gerenciamento de Projetos, Meto-
dologias Ágeis e Escritórios de Projetos, além de ofe-
recer treinamentos e coaching nessas áreas.
www.agilepm.com.br
contato@agilepm.com.br

51 3573.3568
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ATI SOLUTIONS
Especializada em consultoria, projetos, execução e 
manutenção de Data Centers de alta disponibilidade.
www. atisolutions.com.br
taborda@atisolutions.com.br 
51 3223.7272

BASISIT CONSULTING
Empresa voltada à administração de sistemas, pro-
jetos e desenho de soluções relacionadas aos siste-
mas comercializados pela empresa SAP. Consultoria, 
AMS, Projetos, Sustentação, Assessment em sistemas 
SAP.
www.basisit.com.br
comercial@basisit.com.br
51 3093.3532

ALFA SISTEMAS  
A empresa produz software empresarial: ERP/PPCP/
MRP/BI/RH, fornecendo para indústria, atacado, va-
rejo e prestação de serviços. Nosso sistema processa 
informações com integridade e confiabilidade no me-
nor tempo possível para pessoas tomarem decisões 
e conquistarem resultados. Software 100% web. 
www.alfasistemas.inf.br
comercial@alfasistemas.inf.br
51 2101.1733

ANJO DA TECNOLOGIA
Serviços e Consultoria de Infraestrutura de TI, espe-
cializada em consultoria, projetos, execução e manu-
tenção de Data Centers de alta disponibilidade.
revenda@anjodatecnologia.com.br
51 9381.4329



BCF ESTRATÉGIA E TECNOLOGIA
Somos especialistas em concepção e implementação 
de soluções de gestão/desenho organizacional que 
ajudam a atender aos seus objetivos e às suas metas. 
Atendemos toda cadeia de valor da empresa: estra-
tégia & planejamento, comercial e marketing, resul-
tados financeiros, capital humano e estratégia de TI
www.bcf.net.br
biagio@bcf.net.br
51 8111.0418

BEATRIZ DEHTEAR KM
O atual contexto econômico cria grandes desafios 
para que as organizações possam garantir sua pereni-
dade: aumentar a produtividade, garantir a qualidade, 
criar diferenciais competitivos, desenvolver pessoas, 
inovar. Estes objetivos podem ser facilmente atingi-
dos com a efetiva gestão de um valiosíssimo recurso 
organizacional: o conhecimento. Obtenha resultados 
rápidos com baixo custo. Consulte nossos projetos, 
produtos e treinamentos.
www.dehtearkm.com

beatriz@dehtearkm.com
51 9977.3486
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BORBA&LEWIS CONSULTING
Consultoria de negócios PREMIUM dos ERP’s Baan e 
LN da Infor, SAP e Sênior.
Nossa equipe possui em média 20 anos de experi-
ência com o ERP, com expertise em diversas áreas 
da indústria, proporcionando aos clientes terem solu-
ções com maior acertividade ao seu negócios.
www.borbaelewis.com.br
borba@borbaelewis.com.br
51 9432.5050

BRASTORAGE
Consultoria especializada em soluções e serviços de 
infraestrutura de TI. Arquitetura Planejamento de In-
fraestrutura e Governança. Monitoração, Operação e 
Suporte. Datacenter, Hosting, Colocation , CLOUD e 
Solução de DR.
www.brastorage.com.br
jeferson@brastorage.com.br
51 2139.5600
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CONNECTION SEGURANÇA E GESTÃO DE TI
Atua desde 1993 nas áreas de segurança da informa-
ção e gestão de TI. Em segurança da informação, tra-
balhamos com consultoria e projetos de segurança, 
auditoria e análise de vulnerabilidades. Na área de 
gestão de TI atuamos com contratos de suporte téc-
nico, outsourcing, consultoria e projetos de infraes-
trutura. Parceiros: Fortinet, Beyondtrust, Blue Coat, 
Sophos, Firemon, Proofpoint e Vasco.
www.connection-net.com.br

comercial@connection-net.com.br
51 2129.6600

DBC COMPANY
Fundada em 1995, é uma empresa com sede em Porto 
Alegre e está entre as líderes do mercado de Serviços 
de TI. É considerada uma das Melhores Empresas de TI 
para trabalhar no Brasil há 4 anos consecutivos e uma 
das Melhores Empresas para trabalhar no Rio Grande 
do Sul há 3 anos consecutivos pelo GPTW. Nosso por-
tfólio é constituído por 5 linhas de negócios: Desenvolvi-
mento de Sistemas, Business Intelligence, Outsourcing, 
Gestão & Suporte de Aplicações e Consultoria
www.dbccompany.com.br

contato@dbccompany.com.br
51 3330.7777

BUSINESS TECH
Desenvolvimento de Projetos em BI 
e Sistemas Customizados.
www.bt.inf.br
paulo.rocha@bt.inf.br
51 8484.4958

CLOUDPAR
Trabalhamos com desenvolvimento de negócios em 
tecnologia. Nosso time tem mais de 40 anos de traba-
lho com tecnologia. Atuando em grandes e pequenas 
empresas, desenvolvemos muitos negócios em Inter-
net, Aplicativos Mobile, Pagamentos e Supply Chain.
www.cloudpar.com.br
administrativo@cloudpar.com.br
51 9817.3288



DBSERVER
Localizada no TecnoPUC e com filial em Caxias do 
Sul, atua há 22 anos em consultoria em melhoria de 
processos de software, outsourcing e projetos de de-
senvolvimento e testes de software corporativo, para 
segmentos como varejo, finanças, saúde, TICs e go-
verno. Sua equipe de mais de 350 pessoas trabalha 
para garantir a entrega de soluções, com qualidade e 
previsibilidade de prazos e custos.
www.dbserver.com.br

info@dbserver.com.br
51 3322.6828
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DECISION IT S.A.
Desenvolve e implementa soluções na área de TI 
com foco fiscal, contábil e RH. Softwares fiscais são 
comercializados na modalidade cloud ou on premise, 
com o diferencial de serem desenvolvidos já na era 
do SPED, e com desempenho, custo e velocidade de 
atualização legal incomparável aos seus concorrentes 
mais antigos. Perfeito para suportar os grandes volu-
mes exigidos pelo Sped.
www.decisionit.com.br

contato@decisionit.com.br
51 3019.1001

DYNAMICA CONSULTORIA
Consultoria de atuação nacional com foco na con-
dução de projetos de transformação organizacional 
e no desenvolvimento da competência Conduzir 
Mudanças nas organizações. Carteira com mais de 
60 clientes, com projetos com foco em Gestão de 
Mudanças Organizacionais, capacitação/workshop, 
modelos de Governança de Mudanças Organizacio-
nais, Gestão de Projetos, QA em GMO e Coaching 
no apoio às empresas.
www.dynamicaconsultoria.com.br

dynamica@dynamicaconsultoria.com.br
11 2532.8889

DELL COMPUTADORES
A Dell Brasil desenvolve produtos, serviços e solu-
ções inovadoras para consumidores, empresas, go-
vernos, escolas, hospitais, entre outros. O objetivo da 
Dell é tornar a tecnologia mais acessível a consumi-
dores e empresas de todo o mundo e contribuir para 
a sua prosperidade.
www.dell.com
marketing_brasil@dell.com
51 3481.5500
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eCLUSTER
Desenvolve projetos estratégicos de melhoria de 
competitividade das empresas através do aumento 
da eficiência dos processos e otimização do uso de 
recursos relacionados a tecnologia.
www.ecluster.com.br
guilherme.lessa@ecluster.com.br
51 9205.9690

E-TRUST LTDA
Atua há mais de 15 anos em segurança de informa-
ção, provendo serviços de operação em SOC e NOC 
24x7, bem como consultoria e projetos de segurança. 
Integralmente certificada na norma ISO27001, é líder 
no Brasil em gestão de identidades e acessos com o 
sistema HORACIUS.A sua segurança é o nosso negó-
cio, entre em contato com nossos consultores.
www.e-trust.com.br
comercial@e-trust.com.br

51 2117.1000

EXCELLENCE GESTÃO EMPRESARIAL
Planejamento Estratégico, BSC, Gestão pela Qualida-
de, Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM), 
Gestão de Portfólio, Programas e Projetos (Métodos, 
PMO, Terceirização, Coaching/Mentoring e Audito-
rias em projetos), Governança Organizacional e de TI.  
Comercialização e Implantação da Plataforma Chan-
nel – Software corporativo para Gestão Estratégica 
(BSC), Gestão de Projetos, Programas e Portfólios 
(tradicional e ágil) e Gestão de Processos (workflow).
www.excellencegestao.com.br

excellence@excellencegestao.com.br
54 9972.9753

EXCE!!ENCE
GESTÃO EMPRESARIAL

EMBRATEL/CLARO
Uma das maiores operadoras de telecomunicações do 
país, faz parte do grupo América Móvil, líder no segmen-
to na América Latina. Seu portfólio tem soluções conver-
gentes de Telecomunicações e TI com telefonia celular e 
mobilidade corporativa. Oferece serviços de voz (telefonia 
local, longa distância nacional e internacional), mobilidade, 
transmissão de dados, vídeo, Internet, telepresença, cloud 
computing, data center, soluções via satélite, além de solu-
ções de valor adicionado de TI e Telecomunicações.

www.embratel.com.br
luiz.luzardo@claro.com.br
51 2121.9350
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FRITSCH CONSULTING
Atividades de consultoria em gestão empresarial, su-
porte técnico, manutenção e outros serviços em Tec-
nologia da Informação. Comércio varejista especiali-
zado de equipamentos e suprimentos de informática.
inacio@fritsch.com.br
51 8222.0656

HYPERVISUAL
Especializada em design de interface e experiência 
de usuário. Atende ao mercado de tecnologia em 
projetos para as mais diversas plataformas, criando 
soluções de design com alta usabilidade e inovação. 
Interfaces para quiosques, ATMs e novas tecnologias 
são algumas das soluções oferecidas. Sistemas web e 
desktop, aplicativos mobile, PDVs.
www.hypervisual.com.br
contato@hypervisual.com.br
51 3231.0888

FONTOURA EDUCATION
Atua desde 1994 com foco na capacitação de pro-
fissionais 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

GETNET
Terminais de pagamento para pessoa jurídica, siste-
ma de transferência eletrônica de fundos, ferramen-
tas de gestão de recursos para empresas e serviços 
financeiros
www.getnet.com.br
paulop@getnet.com.br
11 3455.9861
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INFODIVE IT
Business partner IBM atuante como provedora de 
Soluções especializada em infraestrutura, consultoria 
e prestação de serviço bem como na comercialização 
de hardware e software.
www.infodive.com.br
lgiaretta@infodive.com.br
51 3330.0444

LHP INFORMÁTICA
Gestão e implementação de Projetos de Integração 
de Sistemas, SOA, EBS e automação de processos. 
Soluções WEB customizáveis de ERP com NFe, 
NFSe, Integração B2B, entre outras. Atuação em am-
bientes de alta disponibilidade. Business Partner da 
InterSystems.
www.lhpinfo.com.br
admin@lhpinfo.com.br
51 3012.4030

iMAPS
Foi escolhida Solution Provider do ano na América La-
tina em 2014 pela Qlik,. AGCO, Baco Original, CIEE, 
Comil, FG, Hagah, Hoepers, JBS, Plimor, Taurus, ter -
ra, MP-RS, MP-SC, MP-PR, MP-PE, MP-RN, TCE-RS, 
entre outros, já revolucionaram como analisam seus 
dados com a iMaps e o QlikView.
www.imaps.com.br
contato@imaps.com.br
0800 6030365

INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS
Master Reseller da Qlik, fabricante do QlikView. Con -
sultoria em Business Intelligence (BI) e Business Dis-
covery (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



LTA-RH INFORMÁTICA  
Atua no mercado de soluções em Tecnologia da In-
formação e Comunicação desde 1991, em todo o ter-
ritório nacional. Possui parcerias comerciais com os 
maiores players de mercado: Dell, Hitachi, Oracle, 
Symantec, Veritas e VMware. Propõe soluções de 
ponta a ponta, baseadas nas melhores práticas de 
mercado, aliando técnicas inovadoras, rigoroso pa-
drão de qualidade e preço justo.
www.lta-rh.com.br

comercial@lta-rh.com.br
51 3382.7700

MAVEN INVENTING SOLUTIONS
Empresa focada em tecnologia para publicações di-
gitais. Fundada em 2009 a partir da participação no 
programa de subvenção PRIME da FINEP, oferece 
uma ferramenta inovadora para publicação de jor-
nais e revistas em formato digital e uma solução única 
para visualização de processos eletrônicos em tribu-
nais e órgãos públicos.
www.maven.com.br
administrativo@maven.com.br
51 3029.5080
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NETSUL
Atua há mais 20 anos no mercado de TI e é hoje uma 
das integradoras de TI mais conceituadas da região 
sul do Brasil. São mais de 650 clientes atendidos que 
atestam seu conhecimento técnico e a qualidade na 
entrega dos serviços. A Netsul oferece as melhores 
soluções em seis camadas de negócios: Infraestrutu-
ra, Networking, Server & Storage, Comunicação Unifi-
cada, Segurança 360° e Serviços.
www.netsul.com.br

contato@netsul.com.br
51 3511.1544

PARKS
A Parks atua no mercado de telecomunicações há 
quase 50 anos, desenvolvendo soluções de ponta 
baseadas na tecnologia GPON (Gigabit Passive Op-
tical Network), atendendo aos mais diversos segmen-
tos  de mercado, como operadoras, provedores de 
acesso (internet, telefone e tv), LAN residencial e 
corporativa, e ainda no mercado de manufatura de 
componentes eletrônicos (EMS).
www.parks.com.br

marketing@parks.com.br
51 3205.2100
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RETTA TI
Fundada em 2005, atua como Fábrica de Softwares 
desenvolvendo soluções personalizadas em ambien-
tes web, mobile e desktop, atendendo as necessida-
des 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

POWER IMAGING
Empresa de TI com foco em GED/ECM,possui o 
maior Bureau de digitalização do Sul com vasta expe-
riência e clientes em todo o Brasil, oferece soluções 
para empresas que possuem dados em diversos ti-
pos de suporte (papel, microfilme, livros, relatórios, 
impressos) e precisam extrair, processar e converter 
esses dados em Informação precisa, em formato digi-
tal. Parceria com Microsoft, Fujitsu, OpenText, OnBa-
se, Imagetec e Kofax.
www.powerbrasil.com.br

vendas@powerbrasil.com.br
51 3084.9911

www.powerbrasil.com.br

SERVICOM TI
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 comuni-
cações.
www.servicomti.com.br

servicomti@servicomti.com.br  
51 3378.5100

R&T PEOPLE SOLUTIONS,
A R&T People Solutions, uma companhia focada em 
serviços de recursos humanos para a área de TI, fun-
dada pela executiva Renata Dal-Bó, atuou nas empre-
sas Stefanini, Dell e RBS. A nova companhia atua com 
captação e seleção, consultoria e treinamentos de 
capacitação.
Av. Goethe, 21/703 | Porto Alegre/RS
90430-100 | 51 3307.5068
rdalbo@gmail.com
www.retpeoplesolutions.com



SENTINELA SECURITY
Desde 2004, atuamos no segmento de soluções de 
segurança. Ao longo dos anos temos colaborado com 
inúmeras empresas na identificação de riscos e vul-
nerabilidades e na implementação de processos e 
controles de segurança. Somos parceiros da Check 
Point para soluções garantindo segurança e proteção 
em acesso remoto, prevenção de ameaças avança-
das, mobilidade e virtualização.
www.sentinelasecurity.com.br

contato@sentinelasecurity.com.br
51 3061.5962
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STAFF RECRUTAMENTO E CONSULTORIA EM 
RH
Consultoria de RH especializada em recrutamento e 
seleção de profissionais específicos das áreas de TI, 
Telecom, Engenharias e Especialistas. Além de recru-
tamento e seleção de especialistas, fazem parte do 
nosso portfólio: recrutamento de executivos, gestão 
do capital humano, assessoramento de carreira e ma-
peamento de talentos.
www.sta�rh.inf.br
andreateixeira@sta�rh.inf.br

51 3028.5580

SOLUZZIONE EXPANSÃO DE NEGÓCIOS
No mercado desde 2003, tem as unidades de Ser-
viço de Gestão (PMO); Gestão de Portfólio, Progra -
mas e Projetos; Gestão da Capacidade de Atendi-
mento de Demanda; Diagnóstico de Maturidade em 
Gestão) e de Consultoria (Planejamento Estratégi-
co, Estratégia de Marketing, Plano de Comunicação 
para Projetos e Marketing para TI). Desde 2009, foi 
indicada oito vezes ao Prêmio SUCESU-RS.
www.soluzzione.com.br

soluzzione@soluzzione.com.br
51 3276.7645

SISNEMA INFORMÁTICA
Divide-se em três frentes de atuação na área de tec-
nologia: Divisão de Serviços e Produtos, Consultoria 
e Licenciamento, Divisão de Treinamentos e Área de 
Certificações definem os pilares de atuação da Sis-
nema. Provê soluções e é parceira da DellL, Citrix, 
Microsoft, Khomp, VMWare dentre outros fabrican-
tes tecnológicos.
www.sisnema.com.br
jones@sisnema.com.br
51 3226.4111
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TEKANN MOBILE SOLUTIONS
Tem foco no desenvolvimento de software para dis-
positivos móveis e está no mercado há quase 10 anos, 
desenvolvendo projetos para empresas de todo o 
Brasil. Suas soluções atingem qualquer tipo de dis-
positivo móvel, tais como tablets, smartphones, ce-
lulares e coletores de dados para os mais diversos 
sistemas operacionais.
www.tekann.com.br
tekann@tekann.com.br

51 2109.6530

MOBILE  SOL UTION S

TECHCHANNEL - IT SOLUTIONS
Empresa gaúcha focada em soluções Inovadoras, 
procurando sempre trazer ao RS os novos fabrican-
tes e as novas tendências do mercado de TI. Dentre 
os fabricantes e parceiros, atua na área de perfor-
mance de TI (Riverbed), Virtual computing Platform 
(Nutanix), Cloud Networking (Cisco/Meraki), Advan-
ced Security (Fireeye) e Segurança de Email e Web 
(Cisco/Ironport).
www.techchannel.com.br
contato@techchannel.com.br

51 3328.4848

UMOV.ME
Focada exclusivamente em mobilidade, fornece so-
lução para o mercado corporativo. Sua plataforma é 
construída na modalidade de software como serviço 
(SaaS) e oferece soluções para automatizar equipes 
em campo. Como resultado, aprimora a gestão de 
empresas de diferentes portes e segmentos. Conta 
com mais de 70 mil usuários ativos, milhões de ope-
rações de campo e mais de 200 parceiros no Brasil 
e no Exterior. Em 2013, foi citada pelo Gartner como 

visionária no mercado de mobilidade.
www.umov.me
51 3396.4261

Simples. Rápido. Completo.

TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA  
Desde 1993, é referência na formação de profissionais 
de TI para o mercado de trabalho. Especialistas em 
Oracle e em diversas outras tecnologias, a TargetTrust 
se destaca pelo seu comprometimento na qualidade 
do treinamento, linhas de formação: Desenvolvedor 
Back-end (Java, PHP, .NET/ C#), Desenvolvedor Front -
-end, Desenvolvedor Mobile (Android, iOS e WP), Tes-
tes de Software, Banco de Dados (Oracle e PostgreS -
QL), Infraestrutura de TI com Linux e  Gestão de TI

www.targettrust.com.br
51 3325.2596



VIAFLOW
A empresa entrega soluções de tecnologia focadas 
em resultado, simplificação e redução de custos. As 
principais competências são mapeamento de proces-
sos, automação de processos (BPM), captura e ges-
tão de documentos (ECM) e portais e comunicação 
corporativa. Venda como projeto ou serviço, trabalha 
com métodos ágeis para entrega de projetos.
www.viaflow.com.br
insidesales@viaflow.com.br
51 3012.4100
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VIRTUE IT
Especializada em tecnologias de virtualização, atua 
com soluções para eliminar a complexidade da TI, 
agregando agilidade e eficiência para empresas de 
todos os portes e segmentos. Em seu nosso portfólio, 
destacam-se projetos de Disaster Recovery, Virtuali-
zação de Desktops (VDI) e Infraestrutura em Nuvem. 
Linha de produtos VMware e Citrix, de licenciamen-
to e renovações de Suporte e Subscrição (SnS).
www.virtueit.com.br

comercial@virtueit.com.br
51 3022.5300

simplificando desafios


