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Apresentação Institucional



PENSANDO EM COMO A TECNOLOGIA 

PODE AJUDAR SEU NEGÓCIO? 

DEIXE A INFORMATIZA 

PENSAR COM VOCÊ.

Resolvendo a Tecnologia.



QUEM SOMOS

A Informatiza é uma empresa 

de prestação de serviços de 

Tecnologia da Informação. De 

origem paranaense está no 

mercado desde 2007.

Atua exclusivamente nos 

seguimento de pequenas e 

médias empresas porém com 

serviços de classe global.



4NOSSOS VALORES

NOSSA

MISSÃO

NOSSA

VISÃO

NOSSOS

VALORES

Fazer o TI gerar valor 

para o negócio das 

pequenas e médias 

empresas

Ser referência de 

empresa de serviços de 

TI para pequenas e 

médias empresas

Atender bem e rápido

Competência Técnica

Parcerias de longo prazo

Preço justo

Ética



5NOSSA CULTURA

Encantar o cliente

Execução com 

qualidade e simplicidade

Trabalho em equipe

Valorização das pessoas

Atitude transformadora

Disciplina financeira 

com perspectiva de longo prazo

práticas, valores e princípios culturais que influenciam todos os membros

da nossa equipe e guiam nossos comportamentos e mentalidade.

Nós da Informatiza acreditamos e incentivamos esse conjunto de



O QUE OFERECEMOS

Prestamos serviços de TI para 

empresas de pequeno e médio 

porte.

Nossas soluções são focadas 

para essas empresas o que 

proporciona maior 

competitividade para seus 

negócios.



7ÁREAS DE ATUAÇÃO

INFORMATIZA Cloud

Tenha a infraestrutura em Cloud 

escalável, flexível e de melhor 

desempenho trabalhando para 

sua empresa. 

INFORMATIZA Serviços Gerenciados

Simplifique o gerenciamento de 

sua infraestrutura e maximize o 

valor para a empresa consolidando 

todos os processos centrais de TI.

INFORMATIZA Consultoria

Os serviços de consultoria podem ajudar 

você nas iniciativas de planejamento & 

gestão de TI e implantação de sistemas. 

INFORMATIZA Serviços Digitais

Aprimore os serviços digitais e a 

presença na web de sua empresa. 

Nós ajudamos a você a ser mais 

relevante online.



POR QUE NÓS?

A Informatiza procura conhecer 

profundamente a sua 

organização para o ajudar a 

alcançar melhores resultados. 

Com experiência técnica, somos 

capazes de identificar a solução 

TI mais adequada às suas 

necessidades empresariais.



9NOSSOS NÚMEROS

82%

São resolvidos 

remotamente
São resolvidos em 

até 30 minutos

50%

São resolvidos 

dentro de 2 horas

93%

TEMPO DE ATENDIMENTO DOS CHAMADOS SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

2,5 anos

4 anos
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Tempo médio de vida 

útil das máquinas 

gerenciadas

São executadas 2,5 intervenções em máquinas e equipamentos por 
ano

Redução do tempo de máquinas paradas por ano de 24 para 10 
horas

87% dos usuários perceberam melhora na rede e nas máquinas após a 
gestão da infraestrutura pela Informatiza



10NOSSO DIFERENCIAL

CONFIANÇA

Para acessar sua casa ou empresa 

precisa ser de confiança.

Nisso que acreditamos e somos. 

Zelamos pelo que nos confiou.

ATENDIMENTO

O bom atendimento está no nosso 

DNA, seja remoto ou presencial. 

Cumprimos os prazos que 

prometemos.

PROFISSIONALISMO

Somos especialistas em Tecnologia da 

Informação. Treinamos e nos 

capacitamos para solucionar problemas

CONECTIVIDADE

Somos online. Estamos sempre 

conectados. Use a internet para receber, 

entender e resolver seus problemas de TI.

ECONOMIA

Nossa meta é fazer dinheiro gasto em 

TI gerar valor para o seu negócio. Preço 

justo, que transforma custo em 

investimentos

FLEXIBILIDADE

Desenvolvemos produtos e serviços 

adequados para você e sua empresa. 

Nos queremos a melhor solução para 

seu problema.

O que nos diferencia das demais empresas de serviços de TI

são nossa preocupação em gerar valor para nossos clientes

e nossa capacidade de solucionar seus problemas.



11NOSSOS CLIENTES



12NOSSOS CONTATOS

Facebook.com/Informatizatic twitter.com/informatizatic

linkedin.com/company/informatiza contato@informatiza.net.br

www.informatiza.net.br


