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Fontoura
e d u c a t i o n

Empresa de Consultoria e Auditoria em TIC e
implantação das melhores práticas em Governança,
Risco e Compliance. Avaliação e enquadramento
na Lei de Inovação (lei do bem). Implantação de
Identidade e Certificação Digital e uso de dispositivos
móveis. Modelo de Gestão, Meritocracia e PDI.

Centro de Treinamento e de Certificação para
profissionais de Gestão Empresarial (ERP), TI e
TELECOM. Oferecemos treinamentos oficiais dos
fabricantes e representamos no Rio Grande do Sul
os Serviços Educacionais da SAP, Oracle, Red Hat e
Furukawa.

Avaliação de ROI e CTO.

fontouraeducation.com.br

astrolabio.net.br

vendas@fontouraeducation.com.br

bordini@astrolabio.net.br

51 3392.2809

51 9966.0004

Consultoria de gestão com sede em Porto Alegre,
focada e especializada na implantação de processos
e tecnologias para a Gestão do Desempenho do
Negócio, como governança de TI, gestão estratégica,
sistema de inteligência, gestão de processos, gestão
de projetos, gestão de clientes e treinamentos.

Atividades de consultoria em gestão empresarial,
suporte técnico, manutenção e outros serviços
em tecnologia da informação, comércio varejista
especializado de equipamentos e suprimentos de
informática.

beringer.com.br

51 8222.0656

beringer@beringer.com.br
51 2117.1814

inacio@fritsch.com.br

SUCESU-RS

CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO

Consultoria e Gestão de Projetos de Governança,
infraestrutura, sistemas e telecom. Desenvolvimento
de gerenciadores de conteúdo, sistema de gestão
financeira da Lei Rouanet e criação de websites.
ghisio.com
ghisio@ghisio.com
51 9319.3323

O Instituto Andreas Palladio é uma instituição de ensino
norteada pela excelência em suas atividades, atendendo
as necessidades de formação da comunidade
principalmente nas áreas de artes e ciências. Atualmente
o IAP oferece cursos de capacitação, aperfeiçoamento
e livres, e se credenciou junto ao MEC para atender a
demanda por cursos de bacharelado.
andreaspalladio.com.br

(ver descrição no item Integrador
de Soluções)

contato@andreaspalladio.com.br
51 3237.5118

Os serviços especializados de consultoria oferecidos
pela IT2S ajudam a manter a área de TI alinhada ao
Core Business da organização, enquanto mantém
seus ativos protegidos em todas as camadas,
buscando o melhor aproveitamento dos recursos da
organização ou solução adquirida.

A LBConsultoria atua nas áreas de Direito
empresarial e de contratação da Tecnologia da
Informação. Dentre os benefícios de uma assessoria
especializada, estão a redução de riscos de danos
decorrentes da atividade a partir da adoção de regras
para o uso da tecnologia no ambiente de trabalho.

it2s.com.br

lbconsultoria.com.br

comercial@it2s.com.br

contato@lbconsultoria.com.br

51 3378.1057

51 3312.8000
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A PM Tech - Capacitação em Projetos presta
consultoria e treinamento em gerenciamento de
projetos, programas e portfólio.
pmtech.com.br
pmtech@pmtech.com.br
51 3330.8495

A Staff Recursos Humanos em TI é a maior
consultoria de RH do Sul do Brasil com foco
exclusivo na área de tecnologia da informação.
Localiza-se em Porto Alegre (RS) e possui atuação
nacional e internacional, atendendo às demandas de
recruitment de seus clientes para os demais estados
do Brasil e exterior.
staffrh.inf.br
staff@staffrh.inf.br
51 3028.5580

soluzzione.com.br

A T@rgetTrust conta com uma equipe de instrutores
altamente qualificada e que atua profissionalmente no
segmento. É focada nas necessidades do mercado
corporativo e dos profissionais de TI associando
qualidade, credibilidade e competência à melhor
relação custo/benefício.

soluzzione@soluzzione.com.br

targettrust.com.br

51 3276.7645

simone@targettrust.com.br

Unidade Expansão: Atuação com parceiros para
atendimento das necessidades de TI; Unidade
Consultoria: Marketing para TI e Comunicação para
Projetos de TI; Unidade Gestão: Gestão de Projetos,
Maturidade de Gestão, Treinamento.

51 3325.2596

(ver descrição no item Integrador
de Soluções)
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Projetos, construção e manutenção de data centers
de alta disponibilidade.
atisolutions.com.br
atisolutions@atisolutions.com.br
51 3323.7272

A iMaps Inteligência é especialista em business
Intelligence (BI), Gold Partner QlikView, desenvolve
sistemas de BI integrando informações da organização
com informações externas, incluindo “renda
presumida” e inúmeros outros indicadores. Integra BI
com modelos estatísticos e ferramentas de mapas
digitais. Presta consultoria em arquitetura de BI.
iMaps.com.br
contato@iMaps.com.br
51 2102.0365

A Embratel oferece tecnologia e qualidade para o
mercado corporativo, residencial e setor público. Nossos
serviços englobam: voz (plataforma 100% digital),
internet (velocidade e segurança), dados (solução para
redes corporativas), relacionamento (sua empresa mais
próxima de seus clientes), vídeo (transmissão via satélite)
e outsourcing (soluções customizadas).
embratel.com.br
lima@embratel.com.br
51 2121.9250

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.
lhpinfo.com.br
admin@lhpinfo.com.br
51 3012.4030
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Empresa gaúcha focada em soluções inovadoras e
startups, procurando sempre trazer ao Rio Grande
do Sul os novos fabricantes e as novas tendências
do mercado de TI. Atuando nos mercados público e
privado, possui foco nos segmentos de infraestrutura
e segurança, sempre privilegiando um atendimento
especializado e focado.

Fundada em 2007, oferece soluções corporativas
com foco e especialização na tecnologia de
virtualização. Parceira da VMware, líder mundial
nesta tecnologia, a Virtue IT atua em todo o ciclo
de vida da virtualização, permitindo que os nossos
clientes mantenham o foco no seu negócio.

techchannel.com.br

comercial@virtueit.com.br

contato@techchannel.com.br

51 3022.5300

virtueit.com.br

51 3328.4848

Gerenciamos e integramos soluções completas de
telecomunicações, data centers e serviços para todo
porte de empresas. Destacamos soluções na área
de serviços integrados, tais como desenvolvimento
e qualidade em software, movimentações de
arquivos e informações (EDI), gerenciamentos
da cadeia de suprimentos e Documentos Fiscais
Eletrônicos (NF-e/CT-e/SPED).

Atuamos como integradores de aplicações
corporativas, desenvolvendo projetos de EAI e
SOA. Somos parceiros Progress Software, na linha
de ferramentas de governança SOA, incluindo
monitoramento de transações, ESB Progress e
opensource. Completam nosso portfólio dois
produtos próprios: WanNFe e WanCTe.

uoldiveo.com.br

contato@wansoft.com.br

51 2111.1100

51 3073.4887

wansoft.com.br
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(ver descrição no item Fornecedor
de Hardware)

O principal produto da empresa é o OpMon, software
de gerenciamento de infraestrutura de TI e processos
de negócios. A solução possui ampla aceitação
do mercado e é altamente flexível, customizada de
acordo com às necessidades dos clientes.
opservices.com.br
vendas@opservices.com.br
51 3275.3588

Plataforma Channel – Solução corporativa, completa
e integrada de software, 100% web, que suporta
as melhores práticas para Gestão Estratégica (com
suporte a BSC), Gestão de Projetos, Programas e
Portfólios (com suporte a métodos tradicionais e
método ágil SCRUM), e Gestão de Processos (com
suporte a workflow de processos).
excellencegestao.com.br
excellence@excellencegestao.com.br

A Trevisan Tecnologia atua há mais de 11 anos no
desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos,
tendo sido pioneira e considerada uma referência no
segmento. Com o lançamento da Plataforma uMov.me
em 2011, a Trevisan posicionou-se como a primeira
empresa brasileira de base tecnológica em mobilidade.

54 3027.7767 e 54 9972.9753

umov.me | trevisantecnologia.com.br
contact@umov.me | contato@trevisantecnologia.com.br
(ver descrição no item Integrador

51 3396.4261

de Soluções)

(ver descrição no item Integrador

(ver descrição no item Integrador

de Soluções)

de Soluções)
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(ver descrição no item Integrador
de Soluções)

comercial@advancedit.com.br

Desenvolvimento mobile especializado em
plataformas Apple iOS (iPhone, iPad, iPod Touch),
com atuação em outras plataformas, incluíndo
Android e SmartTV. Mais de 50 aplicativos já
desenvolvidos, incluindo casos de sucesso para TV
Globo, Bradesco e Grupo A.

51 3382.1000

touchemobile.com

Projetos, consultoria e outsourcing em: infraestrutura,
desenvolvimento de sistemas e Business Intelligence/
EPM. Licenciamento Oracle. Parceiro especializado,
Platinum, atuando com GoldenGate.
advancedit.com.br

contato@touchemobile.com
51 9820.2889

(ver descrição no item Integrador
de Soluções)

FORNECEDOR DE HARDWARE
A Aquasoft Tecnologia da Informação é uma empresa
de excelência em treinamentos e desenvolvimento
de sistemas, com reconhecimento de seus clientes
devido à qualidade do seu atendimento e expertise
de seus colaboradores.
aquasoft.com.br
aquasoft@aquasoft.com.br
51 3022.3188

(ver descrição no item Fornecedor
de Software)

(ver descrição no item Integrador
de Soluções)

Desde 1997 a Clik fornece no Brasil diversos recursos
tecnológicos para comunicação alternativa e acesso
ao computador, visando à educação e o trabalho de
seus usuários. São produtos de hardware e software
desenvolvidos para pessoas com deficiência e visam
compensar dificuldades funcionais nos aspectos
motor, cognitivo e mental.
clik.com.br
clik@clik.com.br
51 3061.6230

