
Tecnologia e Processos, 
Transformando Empresas! 

TECNOLOGIAS DE ÚLTIMA GERAÇÃO E 
PROCESSOS INOVADORES PARA GESTÃO 
EFICIENTE COM RESULTADOS PARA O     
SEU NEGÓCIO 

TECNOLOGIA POR PROCESSOS DE ESTRATÉGIA & INOVAÇÃO 
O Gifará Serviços Avançados em TIC se posiciona no mercado como uma empresa-
parceira e que apoia no desenvolvimento de cadeias de soluções estratégicas e 
tecnológicas focadas em resultados. Atuando de forma sempre ética e responsável, 
identificamos corretamente as deficiências organizacionais de nossos clientes e 
direcionamos os melhores padrões de investimentos alinhados aos modelos de 
negócios particulares de seus respectivos segmentos de mercado. 

VALORES TÉCNICOS, HUMANOS, MULTIDISCIPLINARES 
O nosso time de consultores e especialistas é treinado exaustivamente para absorver 
e aplicar as melhores práticas e padrões de indústria, pois compreendemos que cada 
um de nossos associados é um componente fundamental de um grandioso 
"ecossistema" que prima por excepcionais valores técnicos, procedurais, e humanos, 
como parte de nosso Programa de Educação Continuada. 

CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 
Com atuação em todo o território nacional e projetos realizados em diversos países, o 
Gifará Serviços Avançados em TIC tem se tornado uma referência nas ações de 
Consultoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, se destacando 
principalmente pela sua competência e resultados conquistados, e também pela 
flexibilidade para atuar em projetos complexos e em ambientes de missão crítica. 

UMA COMBINAÇÃO PERFEITA 
DE TECNOLOGIA E 

CONHECIMENTO PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DA SUA 

EMPRESA 

CONSULTORIA TÉCNICA AVANÇADA 
Para empresas que estão buscando resolver 
questões técnicas com elevado grau de 
complexidade em termos de adoção e integração, 
em projetos de concessão ou de expansão, a equipe 
técnica do Gifará poderá ser o diferencial para o 
sucesso de seu projeto.  
CONSULTORIA DE ESTRATÉGIA & INOVAÇÃO 
O diferencial do Gifará Serviços Avançados em 
TIC está em fornecer soluções tecnológicas em 
“perfeito matrimônio” com as particularidades de 
cada um dos segmentos de mercado onde atuam os 
nossos clientes, e formatamos as nossas soluções 
visando a transformação de seus negócios.  
GESTÃO DE TI 
Aprimoramento dos serviços de TI através de uma 
Gestão bem elaborada, primando pela redução 
inteligente de custos, rápido ROI de projetos de 
TIC, aumento de produtividade e lucratividade, e a 
satisfação de clientes internos e externos.  
ASSESSMENT DE INFRAESTRUTURA 
Os laudos técnicos fornecidos pelo Gifará poderão 
indicar com precisão as áreas de melhorias a serem 
seguidas pelo cliente para que novos projetos e 
soluções possam ser encaixados de forma 
tecnicamente bem harmoniosa e compatível com a 
infraestrutura vigente, além de destacar as melhores 
recomendações, alterações e adaptações 
requeridas. Contempla: Infra de TI, WiFi, 
Segurança, Data Center 
HOMOLOGAÇÃO DE PLATAFORMAS 
Homologação e "proof of concept" de soluções, 
ferramentas ou componentes específicos, ou ainda 
todo o contexto de integração de múltiplas 
plataformas em ambientes heterogêneos e com o 
propósito de entrega de conteúdo e aplicações fim-
a-fim para cenários e objetivos traçados pelo 
cliente.  
PROJETOS, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO 
Com ampla experiência e know-how em Routing e 
Switching, Service Provider, Data Center, Wireless, 
Colaboração, Segurança.  
TREINAMENTO E WORKSHOPS 
Treinamento técnico de tecnologias e soluções 
avançadas, workshops técnicos e seminários de 
Estratégia & Inovação. 

PORTFÓLIO 
DE SERVIÇOS 

Rua da Quitanda, 86 – Sala 201 
Centro | Rio de Janeiro, RJ | 20.091-005 | Brasil 

Tel. +55 (21) 3747-1898 
www.gifara.com.br 

http://www.gifara.com.br/
https://www.facebook.com/gifaratic
https://plus.google.com/u/0/b/114669069342959149096/114669069342959149096/posts
https://twitter.com/gifaratic
http://www.gifara.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCobrOxLxhDcr3V6z4NoxhvQ

