








Por Marcone Buarque, 
Diretor e Editor do Portal TI Bahia

Olá amigos, leitores e parceiros do TI Bahia, 

Chegamos, enfim, no final do ano, um período que 
nos inspira a fazer um balanço de tudo o que passou. 
Apesar da crise, tivemos um ano produtivo e de muitas 
conquistas para o TI Bahia. Crescemos em número 
de seguidores nas nossas redes sociais, elevamos o 
número de leitores e de usuários em nosso App TI 
Bahia - e o mais importante - aumentamos a nossa 
base de clientes. 

Nesta edição, estamos comemorando 10 anos de 
publicação do Guia TI Bahia, e com essa década 

encerramos a mídia impressa devido à velocidade da informação. Manteremos a versão digital com um 
formato diferenciado e vamos reforçar a divulgação do Aplicativo TI Bahia, que foi lançado no final do ano 
passado, e que já conta com milhares de usuários. No Aplicativo serão encontradas as notícias de maior 
relevância do mundo tecnológico. Além disso, as principais Empresas de TI e Telecom do mercado poderão 
ser acessadas apenas com um click, sendo possível ainda filtrar as pesquisas por tipos de Produtos ou 
Serviços oferecidos. Acesse a Play Store ou a Apple Store para baixar o App TI Bahia.
Por fim, agradecemos a todos os parceiros que nesses dez anos de Guia TI Bahia sempre estiveram do 
nosso lado.

Um grande abraço e Feliz 2019 para todos!

Conheça o Aplicativo de Notícias e Guia de 
Empresas do TI Bahia

Baixe Aqui!

Como usar o GUIA
Para usar o guia é muito simples. Basta procurar as empresas pelo 
produto que elas oferecem. Cada empresa dentro do guia tem um 
marcador com a cor referente ao serviço que ela presta...

Hardwares ( equipamentos e materiais na área tecnológica. )

Softwares ( programas desenvolvidos para uso específico. )

Serviços ( suporte, assessoria, consultoria, gestão, logística e outros. )

Sobre o TIBahia.com: é o principal canal de notícias da área de tecnologia e telecom da região Nordeste do 
Brasil. Tem mais de 95 mil leitores na sua newsletter semanal e uma média de 520 mil visitas mensais no portal.

Sobre o Guia Impresso: é um catálogo onde você encontra as principais empresas de tecnologia que atuam na 
região Nordeste do Brasil, amplamente distribuído nas corporações, órgãos governamentais, integradores e 
fabricantes de tecnologia, além dos principais eventos.
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Montreal Digital Bank permite transações 
financeiras online por autenticação biométrica 
com múltiplas camadas

A Montreal trouxe para o mercado brasileiro um inovador e seguro sistema para operações 
financeiras online com o uso de biometria. O Montreal Digital Bank integra uma série de 
tecnologias voltadas para bancos digitais, que permitem o cadastramento, a identificação e 
a autenticação de pessoas e transações via dispositivos móveis. Pagamentos, transferências, 
investimentos e serviços financeiros podem ser feitos com segurança, confiabilidade e rapidez, por 
meio de autenticação biométrica, com múltiplas camadas: impressão digital, reconhecimento de 
face e de voz.

Os bancos digitais são a tendência no sistema financeiro. De acordo com a Goldman Sachs, 
US$ 4,7 trilhões podem migrar das tradicionais instituições bancárias para essas empresas de 
tecnologia, conhecidas como fintechs. O crescimento do setor impõe o desenvolvimento de 
soluções em segurança para transações on-line. 

O mercado demanda cada vez mais soluções que aliam a conveniência do acesso fácil e 
descomplicado aos serviços que as instituições financeiras têm implementado para esse canal, 
mantendo e incrementando os níveis de segurança não mais limitados ao PIN e senha. “No more 
passwords”!

Com trazer mais segurança para este uso explosivo de dispositivos móveis em transações 
financeiras?

A Montreal tem a solução e ela já está em uso no Banco Neon, o primeiro banco 100% digital 



do Brasil, em operação há um ano. A instituição já soma mais de dois milhões de autenticações 
executadas na plataforma nesse período. O Banco Neon vem usando um sistema pioneiro 
implantado pela Montreal. O novo aplicativo permite ao usuário realizar a abertura de contas 
e demais movimentações financeiras em smartphones e tablets, a partir do cadastramento de 
impressão digital e da face por selfie. Os dados biométricos funcionam como senha para o 
reconhecimento do cliente e a aprovação das transações, seja pagamentos, transferências de 
investimentos ou a simples verificação de extratos.
A plataforma de identificação biométrica, desenvolvida e implantada pela companhia, permite 
maior agilidade e segurança nas operações bancárias em ambiente digital. O aplicativo incorpora 
diversas soluções que são integradas na solução, como o IdentityX, criado pela norte-americana 
Daon, representada com exclusividade no Brasil pela Montreal, Essa tecnologia possibilita o 
cruzamento dos dados enviados pelo cliente.

Outra novidade no mercado brasileiro: os serviços de certificação biométrica para o Banco Neon 
são prestados na modalidade SaaS – Software as a Service. As autenticações são feitas nos data 
centers da Montreal, a partir dos dados biométricos enviados pelo Neon. Todas as informações 
cadastradas pelos usuários ficam armazenadas em nuvem, de forma criptografada e segura, 
no banco de dados da Montreal. Além do armazenamento e da implantação do sistema de 
cadastramento e identificação biométrica, a empresa é responsável também pelo suporte técnico, 
consultoria tecnológica, manutenção e pelos serviços de back end da plataforma da instituição 
financeira.

Segurança e conveniência

A segurança das transações é garantida pela comunicação segura com o dispositivo através de 
certificados digitais e a combinação de biometrias para autenticar o usuário: por reconhecimento 
de voz, de face ou da impressão digital e mesmo pela combinação entre elas. Mais de um milhão 
de certificações de clientes do Banco Neon já foram feitas usando a solução.

A solução tem embutidos motores biométricos, desenvolvidos por empresas líderes em cada tipo 
de reconhecimento biométrico, mas a instituição financeira pode utilizar outros, integrados à 
solução por meio de módulos de interface customizados cujo desenvolvimento é rápido.

A solução já dispõe também de módulos certificados para a tecnologia FIDO (Fast IDentity Online) 
Alliance, inciativa com a participação do Google, Microsoft, Oracle, Facebook, Amazon, eBay e 
outras para simplificar e permitir o intercâmbio de identificação segura no mundo on-line. 

Em conjunto com o Visa, a autenticação de transações normalmente requisitada pelos 
estabelecimentos comerciais para os clientes do Banco Neon também é feita via selfie. A solução 
foi implementada dentro do aplicativo do Banco Neon, simplificando a experiência do usuário 
e evitando a necessidade de baixar apps adicionais. No processo de autorização, o aplicativo no 
dispositivo móvel, celular ou tablet do cliente Neon, recebe uma ativação via “push” para que seja 
feita a autenticação do cliente.  A inovação, que oferece uma experiência de pagamento segura e 
100% digital, está disponível para todos os clientes do Banco Neon portadores de cartões Visa.

Sofisticação e excelência se alinham à simplicidade. Por meio da tecnologia, soluções eficientes, 
mas simples podem ser disponibilizadas para os clientes.
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Oferecer soluções que proporcionem o alinhamento dos processos, 
pessoas e recursos corporativos com os objetivos estratégicos dos 
nossos clientes.  Esse é o negócio da ADX!

Soluções em TECNOLOGIA: Governança de TI, planejamento estratégico 
e diretor de TI (PETI/PDTI), segurança da informação, implantação de 
ferramentas para gestão estratégica, projetos e BI.

Soluções em GESTÃO EMPRESARIAL: Governança corporativa, 
estruturação de escritórios de projetos e processos, planejamento 
estratégico/BSC e implantação das políticas de RH (gestão de talentos).

 Com uma equipe altamente especializada e experiente, tendo sempre 
a ética e o profissionalismo como premissas, a ADX oferta as melhores 
soluções disponíveis no mercado, sempre em conformidade com as 
boas práticas mundialmente adotadas.

A Bahiafloor é fruto da vasta experiência do seu fundador, que 
representa a maior e mais antiga construtora de Data Centers e Centros 
de Controle, onde todos estes ambientes, demandam piso elevado.

Somos especializados em entregas e montagens rápidas, tendo em vista 
um estoque permanente.

Curta nosso Facebook: www.facebook.com/BahiaFloor 

A ATENA TECNOLOGIA atua no mercado nacional com Soluções de 
TI, Consultoria e Serviços para o Segmento Previdenciário. O elevado 
investimento da ATENA em inovação tecnológica e a adoção das 
melhores práticas possibilitam oferecer sistemas e serviços de alta 
performance e atendimento personalizado.

O seu principal produto, a Solução Corporativa Atenaprev.Net, adota o 
conceito de Linha de Produtos de Software e Reuso, na plataforma WEB, 
baseado em Inovação de Produto e de Processo.

CERTIFICAÇÃO: ISO 9001:2008 e 20000-1:2011 e Implementação da 
Metodologia do MPS.BR-SW, nível F.

Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 
2100, JFC Trade Center - Sala 1506 
Bairro Jardins – Aracaju/SE  
Tel: Aracaju (79) 3303.1272/3303.1239
E-mail: contato@adxti.com.br
Site: www.adxti.com.br

Avenida Tancredo Neves, 1632, Sala 
1012, Torre Norte, Caminho das Árvores  
Salvador/BA, CEP: 41820-020
Tel: 71 3271.0101/ 98464.5252
E-mail: wmorais@bahiafloor.com.br
Site: www.bahiafloor.com.br

Rua Dr. José Peroba, 149, Centro 
Empresarial Eldorado, Sala 1102 - Stiep, 
Salvador/BA, CEP: 41.770-235
Tel: (71) 3413.8550 / (11) 99124.5431
E-mail: contato@atenaonline.com.br
Site: www.atenaonline.com.br
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Atuando há mais de 26 anos em todo o território nacional, a Chip & 
Cia é uma empresa que se mantém atualizada e capacitada a fornecer 
serviços especializados em consultoria, projetos e implementação de 
soluções em Infraestrutura de TI para o Data Center.

 Destaca-se no mercado como parceira dos principais fornecedores 
mundiais de soluções em TI: DellEMC, NETAPP, MICROSOFT, VMWARE 
e VEEAM, estando apta a integrar soluções que atendem às reais 
necessidades dos seus clientes gerando um relacionamento ético e 
transparente de longo prazo. Assim é a Chip & Cia: Credibilidade que 
Gera Resultados.

 

Empresa especializada em áudio, vídeo e informática atuando a mais 
de uma década, a Conex4 Multimidia oferece projetos para soluções 
audiovisuais, locação e venda de equipamentos e instalação de Home 
Cinema.

Atendemos com a locação de computadores desktop e notebooks, 
projetores multimídia, telas de projeção, microfones e sonorização 
completa para a realização do seu evento.

Nossos serviços de áudio e vídeo abrangem: Instalação de Home 
Cinema, Projeto para Sala de Reunião, Projeto para Auditórios, Salas de 
Treinamento, Sonorização de Ambientes.

Altamente qualificada no que se propõe a oferecer de solução, buscando 
o melhor atendimento, sempre monitorando nosso desempenho e 
estratégias dos trabalhos concretizados.

O De Moraes Advocacia, fundado em 2016, conta com sólida estrutura 
nas cidades de Salvador, Rio de Janeiro e Brasília, administrado por sua 
sócia fundadora Dra. Ana Paula de Moraes a qual, conta com uma equipe 
de profissionais com conhecimentos técnicos e jurídicos, habilitados nas 
mais diversas áreas do Direito.

O escritório possui atuação especializada em todas as áreas que envolvam 
questões tecnológicas, crime cibernéticos, compliance digital, proteção 
e gerenciamento de dados, contratos de tecnologia e telecomunicações, 
garantindo a melhor qualidade técnica, alinhada com a legislação e 
jurisprudência vigentes no País. 

Supletivamente, também atendemos nas mais distintas áreas do Direito, 
tais como: Cível e Empresarial, Consumerista, Auditoria Legal, Contratos, 
Direito Digital e Tecnologia, Juizados Especiais, Serviços Corporativos, 
Telecomunicações, bem como, realizamos Palestras e Treinamentos em 
diversos temas ligados ao direito digital, a exemplo, da GDPR e LGPD.

Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 2100, 
Sala 1204, JFC TRADE CENTER, Bairro 
Jardins, Aracaju-SE
CEP: 49026-010
Tel: 79 2106.0606
Site: www.chipcia.com.br

Rua Alameda Benevento, 106 - 
Pituba, Salvador - BA
CEP: 41830-595
Tel: 71 3351.8663
Site: www.conex4.com.br

Rua Belo Horizonte, nº 64 – sala 217, 
Barra – Salvador/BA
Tels: 71 3266.3379 | 98761.0769
E-mail: contato@demoraes.com.br
Site: www.demoraes.adv.br
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No mundo atual, muitas empresas se deparam com um extenso 
volume de informações e documentos, em diversos formatos e pontos 
de entrada. Sem políticas e processos para lidar com o crescimento 
descontrolado está instalado: o caos de dados. Diante desse complexo 
desafio, existe uma oportunidade das organizações (públicas e privadas) 
integrarem documentos a seus processos de negócios, com aumento 
de eficiência, redução de custos, melhoria dos processos, agilidade 
na captura, processamento e compartilhamento das informações. A 
Diagrama Tecnologia, especializada em soluções para gestão eletrônica 
da informação, pode ajudar! Com base na Grande Salvador e atuação 
Nacional, possui mais de 2.500 mil clientes atendidos, tendo recebido 
nos últimos anos mais de 10 prêmios no Brasil e no exterior. Seu 
portfólio de soluções contempla o fornecimento e locação de scanners 
de documentos Kodak Alaris; softwares de captura de documentos e 
processamento de formulários, integrando com aplicações de terceiros; 
solução BPM para processos de negócios; digitalização de documentos; 
entre outros.

A Gaspari Tecnologia é uma empresa Baiana fundada em 2011 com sede 
em Salvador e atuação no Norte e Nordeste, primeira parceira Google 
na Bahia e representando também grandes fabricantes.

Nosso foco é estar ao lado dos nossos clientes entendendo seus 
desafios e necessidades, utilizando tecnologias de Computação em 
Nuvem como um meio para geração de valor aos negócios. Nossa 
metodologia de trabalho é baseada no conceito IT Cloud Advisor, 
e  consiste em apoiar nossos clientes na otimização de processos de 
negócios usando cloud computing avaliando o retorno do investimento 
em prol da aquisição de hardware, software e custos de datacenter.

Trabalhamos também com G Suite, uma plataforma de colaboração, 
armazenamento, comunicação e produtividade para qualquer tipo e 
tamanho de empresa. Só o  G suíte possibilita todo armazenamento dos 
dados e arquivos no Drive de equipes e no Google Drive com espaço 
ilimitado e com toda a segurança e confiabilidade, um serviço de e-mail 
seguro e eficiente e comunicação unificada com Hangout e Google 
meeting, integrando agenda  com o Google Maps.

                        Tel: (71) 3379.3535 / 3379.7809
E-mail: contato@diagramatecnologia.com.br

Site: www.diagramatecnologia.com.br
facebook.com/diagramatecnologia

instagram.com/diagramatecnologia

                Av Tancredo Neves, 620, M. Plaza
Torre Emp. Sala 1107, Caminho das Árvores, 

Salvador/BA, CEP: 41820-020
Tel: 71 98607.7921

E-mail: luciano@gasparitecnologia.com.br
Site: www.gasparitecnologia.com.br

Atuando no mercado desde Outubro de 2000, a GNARITAS Sistemas 
especializou-se no segmento de Consultoria em Sistemas de Gestão 
Empresarial (ERP’s). Realizamos consultoria de implantação, pós-
implantação e suporte nos módulos do ERP Totvs, linhas Datasul e RM, 
além de serviços de desenvolvimento de adaptações dos sistemas aos 
processos de seus Clientes (Customizações, Integrações entre Sistemas, 
Extratores, Cubos, Relatórios, etc), com destaque para a linguagem 
Progress. Desenvolvemos Aplicativos Web e Mobile com foco no 
segmento Corporativo e integrados aos ERP´s.

No final de 2016 tornou-se Master EBM (Extended Business Member) 
SAP, passando a oferecer a solução SAP Business One (B1) aos seus 
Clientes. Voltado para pequenas e médias empresas, o ERP SAP Business 
One administra todos os processos de uma organização empresarial. Alameda Benevento,103 - Edf. Empresarial 

14 Bis, Sala 403 – Pituba, Salvador/Bahia
Tel: (71) 3011.3128 / (71) 99987.3128

Email: gnaritas@gnaritas.com.br
Site: www.gnaritas.com.br
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Há 26 anos no mercado, a GRANTI - Gran Tecnologia da Informação 
para Gestão – é pioneira no mercado de softwares integrados para 
gestão. O GIROWeb é uma solução completa e modulável de suporte à 
certificação ISO 9.000, 14.000, 18000 e OHSAS.

QUALIDADE, SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, PESSOAS E 
ESTRATÉGIA.

Entre os principais módulos estão: GED (normativos e acervo físico), 
Indicadores/BSC e Planejamento Estratégico, Auditorias e Não 
Conformidades, Riscos Ocupacionais, Auditoria Comportamental, 
Inspeções de Área, Aspectos e Impactos, Inventário de Gases, PPRA, 
PCMSO, Gestão de Treinamentos, entre outros.

A Gold Cell é um dos principais parceiros VIVO Empresas no Brasil. 
Atende uma carteira com mais de 11.000 empresas, de diversos 
tamanhos e segmentos. É classificada pela Vivo como parceiro Diamante, 
o que representa a mais alta segmentação de qualidade estabelecida 
pela operadora.

O sucesso desta parceria deve-se ao perfeito alinhamento entre os 
Valores e Direcionamentos da operadora com nossa política de gestão 
empresarial, além da maturidade adquirida em mais de 13 anos no 
mercado de Telecom.

Há mais de 26 anos atuando no mercado de tecnologia, o Grupo 
Infosol se destaca como Integrador de Infraestrutura de TIC e 
Segurança Eletrônica. Utilizando-se de soluções inteligentes para 
gestão, proporciona aos seus clientes as mais modernas tecnologias 
e serviços, para apoiá-los em seus negócios. Temos como grandes 
diferenciais: o atendimento ágil e personalizado, a melhor solução de 
acordo com a necessidade de cada cliente, a disponibilidade imediata de 
equipamentos, independente do tamanho da empresa e a flexibilidade 
nos contratos.

LOCAÇÃO E VENDA DE SERVIÇOS E PRODUTOS
• Notebooks, Desktops, Servidores, etc. Marcas DELL, HP, Lenovo;
• Rede e Cabeamento Estruturado;
• Controle de Acesso e CFTV. Segurança Eletrônica;
• Totens Interativos, com Reconhecimento Facial;
• Drones, com operação e treinamento.

 Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping 
Business, Sala 911 - Torre Europa, Salvador/

BA - CEP 41820-790
Tel: 71 3018.4558 I 3018.9234
E-mail: granti@granti.com.br

Site: www.granti.com.br

 Av. Tancredo Neves, 909, salas 1813/1814, 
Caminho das Árvores – Salvador/BA, 

CEP 41820-021
Tels: 71 2132.6002 | 41 99206.4282

E-mail: evandro@goldcell.com.br
Site: www.goldcell.com.br

Rua Maranhão, nº 216, Ed. Pituba Espaço 
Empresarial, Lj.03, Pituba - Salvador/BA, 

CEP 41830-260
Tel: 71 3240.6661 I 99118.9800

E-mail: comercial@infosol-ba.com.br
Site: www.grupoinfosol.com.br
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A INFOX é uma empresa de TI especializada em automação de processos 
de negócio utilizando a abordagem BPM, e na prestação de serviços 
de suporte técnico de software básico. Fundada em 1986, a empresa 
é avaliada pelo MPS.BR (Nível F). Fruto da experiência exitosa junto ao 
Poder Judiciário - por ter concebido e desenvolvido o Sistema de Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) -, a INFOX adquiriu amplo expertise e desenvolveu 
tecnologia própria - a Plataforma de Processo Eletrônico (e-PP) - que vem 
sendo utilizada para fazer a transição dos fluxos de processos físicos 
para processos eletrônicos de forma rápida e segura,  atendendo desde 
demandas departamentais até aplicações corporativas com grandes 
estruturas hierárquicas, em organizações públicas e privadas. A empresa 
também possui em seu portifólio o Sistema de Defesa Agropecuária 
(para órgãos estaduais de defesa agropecuária) e o Sistema de Ativos 
Mobiliários (para instituições financeiras e sociedades anônimas).

Fundada em 1995, em Salvador, a INOVIT é uma empresa focada na 
terceirização de TI. Aqui, adotamos as melhores práticas do mercado, 
atuamos de forma inteligente e proativa, promovendo aos clientes a 
tranquilidade, segurança e disponibilidade dos recursos de TI que eles 
precisam para desenvolver e crescer seus negócios.

Pensar na TI como área estratégica do negócio do cliente nos faz pensar 
constantemente na melhoria contínua de suas atividades. Dispomos 
de ferramentas de ponta que nos possibilitam analisar os indicadores 
relevantes para tomada de decisão e crescimento do seu negócio.

Uma das 12 empresas finalistas no MPE Brasil 2016, a INOVIT adota 
fortemante boas práticas de gestão em todos os setores da empresa, 
impactando diretamente na entrega dos seus serviços junto aos clientes.

Somos uma empresa que desenvolve soluções seguras e inteligentes em 
tecnologia, com a missão de atender as necessidades, transformar os 
resultados e favorecer as decisões de negócios dos nossos clientes. 

Com sede em Salvador e mais de 16 anos de mercado, a iP3 é composta 
por profissionais especializados e atualizados com as tendências de 
mercado, aptos a entregar soluções para diferentes tipos e tamanhos de 
negócio.

Av. Mário Jorge Vieira de Menezes, 
2020 – CEP: 49035-660 – Aracaju/SE 
Tel: 79 3211.5122
E-mail: comercial@infox.com.br 
Site: www.infox.com.br

Av. Prof. Magalhães Neto, 1856, salas 
802/805 Ed. TK Tower, Pituba, 
Salvador-BA, CEP: 41810-012
Tel: (71) 3497.0085
E-mail: contato@inovit.com.br 
Site: www.inovit.com.br

Av. Estados Unidos, 397, Ed. Cidade do 
Salvador, Salas 301 a 309, Comércio 
Salvador/BA, CEP: 40010-020
Tel: (71) 3241.7866
E-mail: ip3@ip3.info
Site: www.ip3.info
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A It Prime é uma empresa de consultoria em informática especializada 
em implementação de soluções de Business Analytics, Business 
Intelligence e voltadas para o mundo Big Data e tecnologia disruptiva.

Com uma equipe de especialistas com larga experiência e treinada 
em plataforma de última geração, entregamos aos nossos clientes 
aplicações com informações precisas, que o levam a tomar as decisões 
corretas, e a descobrir novas possibilidades em relação ao seu negócio 
e ao mercado.

A It Prime é uma Parceiro Oficial da Qlik (Qlik Authorized Reseller), e 
oferece ao mercado a  comercialização, treinamento e implementação  
dos produtos Qlik Sense, Qlik View, Nprinting e Qlik Analytics Platform.

A JCL-TECNOLOGIA, empresa de Consultoria e Auditoria em Tecnologia 
da Informação e Redes, possui consultores com grande experiência 
em TIC. A empresa possui amplo domínio tecnológico, fruto da 
especialização que possuímos no setor, boas parcerias comerciais e com 
uma equipe altamente qualificada, com certificações obtidas no Brasil e 
no exterior (USA, Inglaterra e outros).

A JCL-TECNOLOGIA, atua nas seguintes áreas:

-  Segurança e Auditoria de Tecnologia da Informação: Prefeitura 
Municipal de Camaçari e Câmara Municipal de Camaçari; Indústria BSC 
no Polo Industrial da Bahia; Oi/Telemar.

-  Desenvolvimento de Software para Governo: Secretaria de Educação, 
Secretaria da Fazenda e Prefeitura Municipal de Camaçari.

-  Projetos, Implantação, Treinamento de Redes e Governança em TI: 
Exército do Brasil, Correios, Oi/Telemar.

Parceiras: CISCO, VUE/PEARSON, KASPERSKY, SOPHOS e outros.

 R. Alceu Amoroso Lima, 786, Edf. Tancredo 
Neves Trade Center, sl. 312, Caminho das 

Árvores, Salvador/BA
Tel: (71) 2626.5246

E-mail: contato@itprime1.com.br
Site: www.itprime1.com.br 

 Travessa Remanso, nº 527, Antiga Rua 
Juazeiro - Rio Vermelho, Salvador/BA, 

CEP: 41940-620 
Tel: 71 3017.3270 

E-mail: contato@jcl-tecnologia.com.br 
Site: www.jcl-tecnologia.com.br

A LEBRUN está no ramo de publicidade on line, mídias digitais, 
tecnologia e gestão há mais de 10 anos.    
Consultoria e Assessoria em Marketing, TI, Processos e Gestão de baixo 
custo para pequenas e médias empresas é o nosso foco.
Principais Serviços:  Marketing digital mobile; Planejamento para atuação 
em mídia socias; Links patrocinados; E-mail e WhatsApp marketing; 
Desenvolvimento de E-COMMERCE; Criação de site; Inbound Marketing; 
Design gráfico. 
Consultoria e Assessoria Estratégica Especializada: Mapeamento e 
Melhoria de Processos; Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
(EVTE); Desenvolvimento e Implantação de Estratégia, Campanha e 
Ações Trasmídia; Programa de Preparação para Certificação em Sistema 
de Gestão da Qualidade para Tecnologia da Informação – ISO 20000; 
Plano de investimento e Orçamento de TI; Gestão de Contratos.     
Palestras e Treinamento in company: Marketing Digital Estratégico; ITIL; 
Gerencia de Projetos; Planejamento Estratégico de TI; Governança e 
Gerencia de TI, TQC, BPM, Social Mídia; Gestão de Contratos.

Avenida Tancredo Neves, 450, Edf. Suarez 
Trade, 16º andar - Caminho das Árvores, CEP 

41820-020 - Salvador/BA
Tel: 71 99972.0909

E-mail: contato@agencialebrun.com 
Site: www.agencialebrun.com 

Instagram: @agencialebrun
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A LOGNET TELECOM, empresa com mais de 20 anos de experiência 
no setor de telecomunicações, é considerada como uma das mais 
competitivas do mercado baiano. Detentora da licença SCM (Serviço 
de comunicação Multimídia) para o fornecimento de soluções em 
transmissão de dados, a partir de 2011 se tornou ASN (Autonomous 
System Number), fixando ainda mais o seu nome como empresa de alto 
padrão e confiabilidade.

Principais Soluções:

LOGCORP – LINK DEDICADO CORPORATIVO FULL DUPLEX.

LOGFLEX – LINK DEDICADO TEMPORÁRIO PARA EVENTOS DIVERSOS, 
OBRAS, VENDAS, FEIRÕES, ETC.

Bem como Consultoria; Gestão de Redes e Servidores (outsourcing); 
VPN; Internet Banda Larga - LOGMAX; CO-LOCATION; LAN-TO-LAN; 
Cabeamento Estruturado; Firewall; CFTV; Cidades Digitais.

LANÇAMENTO - LOCAÇÃO DE NOBREAKS ESTABILIZADORES - BANCO 
DE BATERIAS
Apresentamos uma solução inovadora e econômica para sua empresa. 
Com o Outsourcing de Nobreaks e Estabilizadores MGL POWER você 
tem suporte total.
Consulte também sobre contrato de manutenção preventiva e corretiva 
dos seus equipamentos já instalados.
Vantagens: Aumento de vida útil dos equipamentos alimentados, 
Proteção contra ruídos, oscilações e desligamento da rede elétrica, 
Economia de recursos, Otimização da produção, Sem interrupções na 
produção.
Proteção: Interrupção de fornecimento, Surto de tensão, Falhas e ruídos 
da rede elétrica, Curto-circuito, Sobretensão, Sobre carga e sobre 
corrente.

Av. ACM, 771, Ed. Torre do Parque, 
18º andar - Itaigara – Salvador/BA

CEP: 41825-000 
Tel: (71) 2108.0888 | 2108.0820

E-mail: comercial@lognet.com.br
Site: www.lognet.co m.br

Contato: Claudio Júnior - Consultor Comercial 
Tel: 11 3294.1997 

11 98643.1087 (WhatsApp)
E-mail: claudiojr.mgl@gmail.com 

Site: www.mglpower.com.br

A Link3 é uma empresa de software, inovação e tecnologia para gestão 
pública e privada. Com mais de 25 anos de experiência, oferece soluções 
em TI com o objetivo de converter algo complexo em solução simples, 
transformando informação em estratégia e gestão.Sua expertise propõe 
soluções e correções quando necessário, adequando os sistemas às 
necessidades de cada setor como: Contabilidade, Financeiro, Licitação, 
Almoxarifado e Compras, Recursos Humanos, Contratos, Ação Social, 
Tributação, Frota, com resultado comprovado em diversos órgãos dos 
estados da Bahia, Sergipe, Amapá, Roraima, Alagoas e Rondônia.

Sistema GovNet: Execução Orçamentária, Financeira, Contábil, PPA; LDO; 
LOA; Gestão de Patrimônio; Gestão de Protocolo; Recursos Humanos e 
Folha de Pagamento; Gestão de Controle Interno; Compras, Licitações 
e Contratos; Gestão de Tributos; Gestão de Materiais e Almoxarifado; 
Serviços da Administração na Internet (webservices); Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica (NFS-e), Cadastro Técnico Municipal; Portal da 
Transparência; Informações Gerenciais - BI; ISS Bancário; Compras de 
Bens e Serviços; Administração de Contratos e Serviços; Controle de 
Processo; GED, e Ação Social. 

Av. Prof. Magalhães Neto, 1752 - 1º Andar, 
Lena Empresarial - Pituba, 

Salvador / BA, CEP: 41820-012
Tel: (71) 2102.6000 / 2102.6006 

E-mail: info@link3.com.br 
Site: www.link3.com.br
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A Open System é especialista no fornecimento de soluções de software e 
de equipamentos para automação de processos com uso de tecnologias 
como: Coletores de Dados, Código de Barras, RFID, Wi-Fi, Impressoras 
Portáteis etc. Integramos nossos produtos com o sistema de gestão 
dos clientes para automatizar os processos de coleta em campo, 
proporcionando maior produtividade e controle com rapidez, segurança 
e eliminação de erros. Fornecemos serviços de desenvolvimento de 
aplicações para dispositivos Android, iOS e Windows mobile/CE. Nosso 
portfólio conta com soluções e cases de sucesso implementados em 
todo o Brasil. A seguir nossos principais produtos: OPEN MOBILE 
INVENTÁRIO, OPEN MOBILE ALMOXARIFADO E OPEN MOBILE VAREJO. 

Atuamos também com locação de coletores de dados para inventário de 
produtos.

O papel vai deixar de ser o principal suporte de registro de informação. 

Sua empresa está preparada para isso?

Somos referência em gestão de documentos digitais e físicos no Brasil. 
Implantamos em sua empresa o conceito de Paperless, um projeto de 
mudança cultural na Organização, que viabilizará a redução ou até a 
eliminação completa de circulação de papel dentro das normas.

 Serviços: implantação de projeto paperless, gestão digital e física de 
documentos, organização, digitalização, armazenamento em nuvem.

A Procenge é uma empresa de tecnologia da informação, especializada 
em soluções de gestão empresarial personalizadas, com 47 anos de 
mercado. Fazem parte do Porto Digital, parque tecnológico de referência 
internacional, situado na cidade do Recife-PE. Desenvolvem softwares 
que gerenciam os processos administrativos, financeiros, contábeis 
e operacionais, a aplicações diferenciadas que atendem demandas 
específicas de cada setor.

O foco da empresa está em gerar resultados para os clientes e ajuda-los 
a desenvolver o seu negócio de forma inovadora e colaborativa.

Leve o seu desafio de gestão para PROCENGE!

Rua Leonor Calmon, nº 44, Ed. Empresarial 
Cidade Jardim, Sala 1803
Candeal - Salvador/BA - CEP: 40296-210
Tel: 71 3186.9191
E-mail: comercial@opensystem.svr.br
Site: www.opensystem.srv.br

Rua dos Colibris, 79, Edf. Paralela Place, 
sala 503, Imbuí, 
CEP: 41.820-060 - Salvador/BA
Tel.: 71 3342.2788 I 71 99734.3949
Email: contato@phasesarquivos.com.br
Site: www.phasesarquivos.com.br

RECIFE-PE - Av. Marquês de Olinda, 182 - Bairro do 
Recife - CEP: 50030-970 -  Tel.: 81 4009.2877
ALPHAVILLE-SP - Alameda Araguaia, 2044, sala 605 
- Alphaville - CEP: 06455-906 - Tel.: 11 4371.0602
Site: www.procenge.com.br
E-mail: faleconosco@procenge.com.br
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A SWAPI é uma empresa especializada na área das Tecnologias de 
Informação e Comunicação, surgiu em 2005 para oferecer soluções 
web inteligentes, sempre baseadas em inovação para oferecer soluções 
adequadas às necessidades de cada cliente, que confiam a sua marca 
a nossa empresa. Contemplamos diversos colaboradores de serviços 
centralizados trabalhando sob nossa gestão. Isso garante mais agilidade, 
maior controle sobre prazos e maior competitividade no preço final.

Com sede em Aracaju, a Swapi possui mais de 20 funcionários, e tem 
orgulho de dizer que atende e já atendeu centenas de clientes em todo 
o Brasil.

Swapi, especialista em soluções para Internet!

Tecnologia, Informação e Comunicação. Este trinômio tornou-se base 
essencial para o desenvolvimento e sucesso de qualquer empresa. 

A TeleData é orientada a identificar as necessidades específicas de cada 
Cliente, através de uma abordagem proativa e consultiva, focamos nossa 
atividade principal em converter necessidades em Projetos e Soluções,  
simples, eficazes, na medida e necessidade de cada organização. 

Saiba mais sobre a TeleData – www.tld.com.br.

A Rnetwork atua na área de tecnologia com consultoria, comercialização 
de produtos, locação e prestação de serviços especializados na área de 
serviço em nuvem, servidores, rede e infraestrutura. Buscamos entender 
às necessidades dos clientes e oferecer a melhor solução. Buscamos 
atualizações contínuas da nossa rede de parceiros e trabalhamos com os 
melhores players do mercado.  Possuímos uma equipe qualificada para 
garantir serviços de excelência, sucesso das propostas e o retorno do 
investimento aos nossos clientes.

Principais Soluções: Serviços de Nuvem, Datacenters, infraestrutura de 
rede, servidores, suporte, soluções de segurança (NOC, SOC, firewalls, 
controle de acesso à internet, antivírus, IDS, IPS), comunicação e 
colaboração (Email, Telefonia IP, Web Conferência e vídeo conferência).

Principais fabricantes e parceiros: Dell, Fortinet , Kaspersky, Microsoft, 
Yealink, HPE/Aruba, Lenovo e APC.

Av. José Mota Macedo, 173 - Centro, 
Barra dos Coqueiros - SE, CEP 49140-000

Tel: 79 3041.1134 I 79 98828.3181
E-mail: bira@swapi.com.br

Site: www.swapi.com.br

Alameda das Cajazeiras, 53 - Caminho 
das Árvores, CEP 41820-470 

Salvador/BA
Tel: 71 3343.3433

E-mail: teledata@tld.com.br 
Site: www.tld.com.br 

Av. Sete de Setembro, 71
Ed. Executivo, Sala 505/506,

Salvador/BA, CEP 40060-000
Tel: (71) 3452.1699 | (81) 4062.9897
E-mail: comercial@rnetwork.com.br     

Site: www.rnetwork.com.br
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Fundado em 2007, o Portal de Tecnologia da Bahia - www.TIBahia.com, 
é o primeiro e principal canal de notícias sobre tecnologia da região 
Nordeste, com mais de 600 mil visitas mensais e 100 mil leitores inscritos 
em nossa Newsletter.

O TI Bahia é um portal totalmente inovador, com notícias diárias sobre os 
principais temas ligados a tecnologia, telecom, inovação, startups, games, 
eventos, ofertas de vagas, entre outros.

No formato Digital possui o Guia TI Bahia, o Aplicativo TI Bahia e o Guia de 
Empresas On-Line no Portal que facilita a busca pelas principais empresas 
de tecnologia da região. Participe!

Solicite o nosso mídia kit através do e-mail: contato@tibahia.com e visite 
o Portal www.tibahia.com 

Cuidamos da TI enquanto você foca nos negócios!

Com mais de 12 anos de experiência em Infraestrutura e Segurança de 
TI, desenvolvemos uma metodologia de  trabalho para oferecer cada vez 
mais um atendimento inovador, personalizado e de qualidade para cada 
cliente.

Ofertamos produtos líderes de mercado e serviços com profissionais de-
dicados, especializados e em constante capacitação profissional.

Parceiros: FORTINET, F-SECURE, ARCSERVE, E AMAZON AWS.

Visite nossas redes sociais: @xlogiconline (facebook, instagram, twitter, 
youtube)

Empresa especializada em qualidade e teste de software, com grande 
experiência no planejamento e execução de testes funcionais, de 
performance, usabilidade, segurança, acessibilidade, integração e 
automação, proporcionando maior qualidade ao software e diminuição 
dos riscos aos negócios dos seus clientes.

A X-Testing possui processos e metodologias certificados no modelo MPT.
BR nível 4, norma ISO 9001:2015, além de ser uma empresa autorizada 
pelo Softex a implementar e avaliar o modelo MPT.Br.

Os principais serviços da X-Testing são fábrica de teste e automação de 
software, consultoria na implantação de processos de teste de software 
(MPT.Br), implantação de células e fábricas de teste e treinamentos 
especializados.

Rua Capitão Melo, 79 - Alameda Shopping, 
Loja 11 - Stella Maris, Salvador/BA, CEP 
41600-665
Tel: 71 3012.5062  I  71 98105.5425
E-mail: contato@tibahia.com
Site: www.tibahia.com
Instagram: @tibahiaportal

Av. Dom João VI, 11, Edf. Seta Empresa-
rial, 2º Andar, Brotas, Salvador/BA
Tel: 71 3018.7381
E-mail: comercial@xlogic.com.br
Site: www.xlogic.com.br

Rua Mundo, 121, Parque Tecnológico da 
Bahia, Edf. Tecnocentro, Paralela - CEP 
41745-715, Salvador/BA 
Tel: 71 3367.3409 
E-mail: contato@xtesting.com.br
Site: www.xtesting.com.br










