Sobre Nós
• VISÃO – Ser reconhecida por “estar entre as mais importantes e
respeitadas empresas de Tecnologia da Informação e Treinamento do
mercado por sua competência, parceria e valores empresariais e éticos."
• MISSÃO
o Fornecer produtos e serviços de Tecnologia da Informação com
preço, prazo e qualidade requeridos pelas principais empresas do
mercado.
o Prover soluções de treinamento de qualidade, projetadas para
atender às necessidades de conhecimento e produtividade de
pessoas e empresas, contribuindo para o sucesso de suas carreiras e
negócios.

Localização

MATRIZ - Av. Rio Branco,
124 - 3º andar/Centro Rio de Janeiro/RJ

Av. Paulista, 1.159 Conjunto 611 - Bela
Vista - São Paulo/SP

Av. do Atlântico, nº 16 14º Piso Escritório 8 –
Lisboa/Portugal

Principais Clientes

Nossos serviços
Locação de
Salas, Laboratórios, Auditórios,
Estações de Trabalho, Espaços
para eventos corporativos.
Processo de Recrutamento
& Seleção de profissionais
de TI.
ERP para empresas de TI:
soluções comercializadas em
nuvem.
Outsourcing e Alocação de
mão-de-obra de profissionais
de TI;

Treinamentos - Presenciais
e On Demand.
Fábrica de Software e Projetos
(Certificada ISO9001/2015 pelo
BVQI - Mainframe, Client/Server,
Web, Mobile e APPs).
Consultoria (Estratégica,
Organizacional, e em Metodologias
e Processos de Software);

Tecnologia | Qualificação Profissional
My SQL
Windows
Server

Azure

AWS

Apache
Cassandra
(DB)

SQL
Server

CRM
Dynamics
IIS

- Infraestrutura
- Suporte
- DBAMonitoramento para
ambientes “Missão
Crítica”

Sharepoint

Bancos de
Dados: SQL
Server, PL/SQL,
Oracle, My SQL,
DB2, IMS,
Adabas

Storage

Exchange
Linux

Apache
TDD

Agile
Governança de
TI

Arquitetura de
Microsserviços

SAFe
BDD

Mainframe:
Cobol, CICS,
DB2, IMS

Alfresco
(ECM)

- Fábrica Software
- Desenvolvimento
- Manutenção de Sistemas
- Outsourcing/Alocação
- Treinamento

EBS (Oracle
E-Business
Suite)

SCRUM

Oracle

Weka
(Data
Mining)

Hadoop
(Distrib.
Comp.)

Client-Server, Web,
Mobile, Apps: Java,
PHP, JSON,
AngularJS, Xamarin,
Node JS, Python

Pentaho
(BI)
Informatica
Power
Center

Treinamento
Extenso catálogo de cursos para todos
os tipos de necessidades dos
profissionais de TI e usuários finais.
Atuamos com treinamentos Microsoft,
CompTIA, APF, e outros próprios da
InforMaker. Temos treinamentos nos
formatos presencial e On Demand.
Além disso, trabalhamos com turmas
públicas, privadas e In Company.

Locação
Salas de Aula, Laboratórios, Auditórios
e até mesmo Estações de Trabalho, com
micros de alta capacidade, link de
Internet dedicado de 100 Mb,
projetores de alta resolução, quadros
de vidro e Flip-Chart. Instalações
próprias no Rio de Janeiro, São Paulo e
Portugal/Lisboa, e através de parcerias
locais nas principais cidades do Brasil.
Conte com nossa logística de
coordenação, suporte técnico local e
coffee-break, nos dias e horários de sua
conveniência. Instalações próprias.

Recrutamento e Seleção Profissionais TI
A condução dos processos seletivos por especialistas fica sob a responsabilidade de nossa
empresa, visando melhorias em métricas de negócio, resultados operacionais e gestão de
talentos com operações eficientes em RH.

Totalmente automatizado na Web, abrange processos de
Cadastramento, Pesquisa de Conhecimentos nos CVs, Publicação em
Sites de emprego, Seleção, Admissão, Gestão Competências, Histórico
Profissional, Avaliação de Desempenho, etc.

Pesquisa e análise CVs de talentos cadastrados no ERP e recebidos em
emails de candidatos dos principais sites de emprego.
Aplicação de Testes Comportamentais e Técnicos na Web. Base Dados
de Perguntas e Respostas, com 59.

ERP para Empresas TI
O Enterprise Resource Planning (ERP) é o software de gestão mais básico de uma empresa.
Ele é usado para garantir o controle financeiro, fiscal e contábil da organização.
O ERP integra informações sobre pagamento de despesas e recebimento de receitas, levando
em conta o custo de tributo de cada uma das operações. Esse tipo de software é literalmente
a base para a gestão de uma companhia.
Possibilidade de integração com seu CRM e outros sistemas da sua empresa.
•
•
•

•
•

Processo Comercial / Ciclo de Vendas, Relacionamento e
Níveis de Satisfação;
Automação e Integração Total Interna (entre módulos) e
externa (Bancos, NF-e, Impostos, etc);
Controle de Comunicações por E-mail com Clientes e
Talentos; Monitoramento de Eventos e Alertas;
Controle de Ações Diárias e Pendências, Estatísticas,
Indicadores, Métricas, Medições, Loging;
Parametrização total e Cadastros de Localidades, Salas,
Equipamentos, Conhecimento, etc;

•
•
•

•
•

Publicações dinâmicas no site do Cliente de Vagas,
Cadastro de CVs, Calendário e Catálogo de cursos, Ordens
de Serviço (Fábrica de Software);
Time-Sheets, Aplicação de Testes, etc;
Controle atividades em Home Office para Recrutamento e
Seleção, Vendas, Fábrica de Software, etc;
Segurança: Logins acesso, perfis de segurança, acesso
externo de clientes e talentos
Comercialização em Nuvem (SaaS) de módulos individuais
ou sistema completo

Outsourcing e Alocação de
Profissionais
Controle de Alocação de Mão de Obra totalmente automatizada na Web, com recursos
de Co-Gestão com o Cliente. Estrutura de Atendimento constituída de Gerentes de
Contas, atuando em sinergia com as áreas de Recrutamento e Seleção, Recursos
Humanos, Treinamento e demais áreas internas da InforMaker.
Experiência em processos de Outsourcing de Profissionais e Sistemas, com Expertise
na elaboração de estratégias de implementação, adaptadas a realidade de cada Cliente
e Projeto.
- Estratégias já utilizadas e refinadas
- Experiência na gestão: Processos e Pessoas
- Modelos de Relacionamento (Co-Gestão)
- Motivação e manutenção Recursos Humanos
- Foco em Resultados técnicos e financeiros

Fábrica de Software | Projetos
Fábrica de software virtual, utilizando conceitos de Home Office, Leilão Reverso, On
Demand, Just in Time e Market Places.

Processos automatizados na Web e 100% compatíveis com as melhores práticas e padrões
internacionais: CMMi, PMI/PMBOK, IFPUG/FPA etc. Certificada ISO9001 / 2015
pelo BVQI (Bureau Veritas).
Processo de desenvolvimento Ágil e monitorado pelo PMO (Project Management Office),
abrange as 9 Áreas de Conhecimento do PMI/PMBOK integrado com as Áreas de Processo
da CMMi, contando com profissionais qualificados e com diversas certificações dos
principais fornecedores de mercado, abrangendo os ambientes Mainframe, Client/Server,
Web, Mobile e APPs.

Consultoria em TI
Baseado na experiência acumulada desde 1988 nas áreas de Tecnologia da Informação e
Treinamento, no nosso corpo de profissionais de TI e instrutores certificados, no nosso ERP para
empresas de TI e nas nossas parcerias, certificações e competências estamos aptos a prestar
consultoria nas áreas:
• Negócios, Processos, Sistemas de Informação
• Estratégica e Organizacional
• Processos, metodologias, métricas e técnicas relacionadas a:
o Desenvolvimento e manutenção de sistemas (CMMi, ISO 9001/2015)
o Gerenciamento de projetos (PMI PMBOK) e Métricas (FPA IFPUG)
o Métodos de Desenvolvimento Ágeis (Scrum, SAFe, TDD, BDD, etc)
• Infraestrutura de Redes
• Bancos de Dados
• Monitoramento de sistema de missão crítica

Cases, Depoimentos e Recomendações

Obrigado!
www.informaker.com.br

informaker

Rio de Janeiro:
+55 (21) 2295-1919 | (21) 2233-0474
+55 (21) 2178-9523
comercial.rj@informaker.com.br

informaker

informaker

São Paulo:
+55 (11) 3020-6339 | (11) 3555-1585
comercial.sp@informaker.com.br

Portugal:
+351 910220966
gandravale@gandravale.pt

