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SOBRE A PROJECTS EVOLUTION

Empresa fundada em 2009 tem o compromisso de trazer solução através 
de serviços e produtos de qualidade, produzidos com tecnologia adequada, 
metodologia eficaz e equipe técnica qualificada atuando em cooperação 
com nossos clientes.

Mais do que um fornecedor de softwares, plataformas online e serviços 
técnicos, queremos participar ativamente do negócio de cada um de 
nossos clientes, levando a tecnologia ideal e sob – medida para suas 
necessidades.



PEJ
Plataforma de Empregos Online (JOB), 
encontre seu novo emprego ou 
divulgue a sua vaga.

P2E
Plataforma de Estudo Online (P2E), estude 
a hora que se sentir confortável para você. 
Crie provas, simulados e cursos para seus 
alunos e público em geral.

Conheça também nossos serviços de fábrica de projet os, fábrica de software e 
gerenciamento de projetos www.projectsevolution.com.br

Para visualizar nossos cursos ou nossas oportunidades de trabalho o acesso é gratuito.
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INTRODUÇÃO

AGENDA
Plataforma agenda online, gerencie o 
seu negócio de forma fácil e simples.
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MISSÃO

Filosofia da Empresa Desenvolver soluções tecnológicas, planejando e utilizando técnicas arrojadas, 
proporcionando oportunidades inovadoras para pessoas físicas e jurídicas de qualquer lugar do Brasil, 
respeitando a realidade de nosso país.

CRENÇAS E VALORES

Oferecer segurança, confiabilidade e disponibilidade aos clientes.

Manter relacionamentos sedimentados na honestidade.

Manter um clima de franqueza e cooperação, adotando uma administração transparente.

Conduzir os negócios com otimismo, seriedade e idoneidade.*

ÁREA DE ATUAÇÃO

Desenvolvimento de sistemas web. Soluções em comércio eletrônico. Web design - Criação de Sites. Web 
marketing - Divulgação de Sites na Internet. Auxílio ao registro e reserva de domínios. Manutenção de sites -
Atualização. Consultoria em integração à Web.

POLÍTICA E QUALIDADE

Garantir ao cliente um atendimento de qualidade, cumprindo prazos e expectativas. Fazer sempre negócios 
claros e projetos bem definidos junto ao cliente. Manter uma equipe técnica de alto nível. Aprimorar-se 
continuamente e modernizar a empresa. Pesquisar e estar sempre aliado às novas tecnologias.
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INOVAÇÃO

Buscar manter sempre o esforço em pesquisa e desenvolvimento, de forma a manter a tecnologia no estado da 
arte e, colocá-la a serviço de nossos clientes, garantindo diferenciais competitivos e diminuindo o tempo de 
lançamento de novos projetos e serviços.

ÉTICA

Ser exemplar nas ações com relação á honestidade, respeitando os princípios, políticas e procedimentos 
definidos por clientes e regulamentos pela lei e pela sociedade, trabalhando com profissionalismo e 
transparência.

COMPROMISSO

Ser pró - ativo na identificação e na antecipação das necessidades de nossos clientes, oferecendo produtos e 
serviços que superem suas expectativas, com alto padrão de qualidade e atendimento. Estimular o contínuo 
crescimento profissional e pessoal de nossos colaboradores, trabalhando com entusiasmo, paixão e alegria, 
praticando a justiça e, construindo e mantendo relações de confiança, lealdade e transparência.

RESPONSABILIDADE SÓCIO - AMBIENTAL

Contribuir para o desenvolvimento consciente e sustentado da sociedade, favorecendo o pleno exercício da 
cidadania e respeitando o meio ambiente.
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RENTABILIDADE

Administrar de forma a gerar lucro suficiente pra alavancar os investimentos necessários para a 
sustentabilidade do negócio, remunerar com justiça seus colaboradores e propiciar aos acionistas um justo 
retorno sobre o capital investido.
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PRINCIPAIS TECNOLOGIAS
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PRINCIPAIS PARCEIROS



9PORTFÓLIO

Oferecemos soluções globais end-to-end com alto valo r agregado.

Com um amplo portfólio, entregamos soluções diferen ciadas alinhadas às necessidades de cada cliente co m os 
melhores parceiros de negócio no mercado.



10PORTFÓLIO



11PORTFÓLIO



12FLUXO DE MELHORIAS E PROJETOS



13FLUXO DE MELHORIAS E PROJETOS

DESENVOLVIMENTO

A Projects Evolution desenvolve softwares conforme a 
necessidade de seus clientes utilizando metodologias 
com abordagem tradicionais ou ágeis.

- Modelo de Desenvolvimento por Fases;

- Contratação de projeto integral (ciclo completo) ou 
fases específicas;

- Experiência em missão crítica, segurança e alto 
volume;

- Eficiência no desenvolvimento em diversas 
plataformas.
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OBRIGADO!
Dúvidas?

Entre em contato com

▸ comercial@projectsevolution.com.br


