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Tirar o melhor proveito da tecnologia é 
essencial para empresas de todos os 
portes, sistemas e processos bem 
desenhados elevam os padrões de 
qualidade operacional e promovem 
melhoria de desempenho e de gestão 
empresarial.

Para garantir competividade da sua 
empresa é necessário contar com 

soluções de TI que possam atuar de 
forma rápida e precisa para atender as 
novas demandas e para desenvolver 
melhorias em sistemas e aperfeiçoar 
processos. No entando, o investimento 
em sistemas e licenças muitas vezes de 
converte em altos investimentos e 
soluções qe não atendem totalmente as 
necessidades e as particularidades das 
operações de cada negócio.

ECONOMIA

• Pague apenas quando 
e o que usar;

• Métricas amadurecidas, 
a cada orçamento nosso 
cliente já sabe quanto irá 
gastar;

• Desenvolvimento 
remoto, sem custos 
com estrutura física;

• Não cobramos os 
períodos ociosos que 
fazem parte das ativida-
des de desenvolvimento;

AGILIDADE

• Equipe especialista 
em desenvolvimento;

• Suporte de metodo-
logia e boas práticas 
na construção de 
software;

• Comunicação inten-
sa com equipe do 
cliente durante a 
construção;

• Equipes com líderes 
de frente para acelerar 
e reduzir gargalos de 
demanda;

QUALIDADE

• Utilização de metodo-
logia AGILE;

• Apoio de sistema de 
gerenciamento de todo 
o ciclo de vida do GAP;

• Realização de testes 
de acordo com script 
do cliente;

• Documentação técni-
ca detalhada;

• Garantia para falhas de 
desenvolvimento;

FÁBRICA DE SOFTWARE
Melhore o desempenho de seus sistemas, 
integre seus dados e simplifique suas operações.

A Evolution IT conta com uma estrutura formada por profissionais de ampla experiên-
cia em desenvolvimentos SAP ABAP, IOS, Android e WEB e pode oferecer, com rapi-
dez e qualidade, atendimento a demandas de desenvolvimento; auxiliar seus clientes na 
resolução de problemas de negócio por meio de implementação de aplicações customi-
zadas para empresas dos mais diversos portes e segmentos de negócios.

 Com metodologia baseada em métricas amadurecidas, que envolvem padronização de 
processos e melhores práticas de governança, ofereer as empresas soluções flexiveis e 
com alta disponibilidade.

DISPONIBILIDADEFLEXIBILIDADE
REDUÇÃO 
DE CUSTOS


