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QUEM SOMOS E PORQUE 

NOS ESCOLHER?

A Partners RL Soluções é uma empresa de

tecnologia da informação, que oferece um

diversificado portfólio de produtos e serviços a

empresas de diferentes portes e segmentos de

mercado, com vasta experiência no ramo.

Consultores Seniores em diversos segmentos de 

Mercado.

Equipe multidisciplinar, garantindo que o 

atendimento seja a medida da real necessidade 

do cliente.
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PORTFOLIO

Independente do porte e 

segmento de atuação de sua 

empresa, #conteconosco

SaaS
Ofertamos uma gama de softwares já desenvolvidos e prontos para utilização, 

que podem ser ofertados inclusive na modalidade SaaS, não necessitando de 

investimento em infraestrutura e/ou mão-de-obra de TI.

Consultoria

Implantação 
ou

Inovação

Desenvolvimento
Próprio

Customização

Presencial ou remoto, na Partners quem escolhe é você. Queremos resolver 

seus problemas com eficiência e rapidez, garantindo o bom funcionamento dos 

processos operacionais de sua empresa. 

Implantamos para simplificar suas rotinas e demandas operacionais, e 

inovamos para facilitar ainda mais o que já era simples.

Quer uma solução que atenda 100% de suas necessidades? Opte pelo 

Desenvolvimento Próprio e garanta um melhor desempenho e simplicidade na 

automação de seus processos. 

Quer mudar algo em seu software? Fazemos isso pra você! Trabalhamos com o 

objetivo de simplificar processos, não complica-los. Adaptamos o software as 

suas reais necessidades, pois você não precisa ficar dentro do quadrado.



FÁBRICA DE SOFTWARE

Soluções ágeis e confiáveis para gerir as mudanças e garantir a 
rentabilidade de seu negócio. 

Dedicada ao cliente; 

Local ou remota; 

Conhecimentos das principais 

tecnologias e tendências do 

mercado. 

EQUIPE 

Gestão de Demandas/pacotes; 

Controles de chamados e/ou 

bugs de sistemas; 

Gerencia de Configuração; 

Integração Contínua; 

FERRAMENTAS

Cliente da empresa é a área de TI; 

Relação de médio a longo prazo; 

GESTÃO

Hoje utilizamos o scrum, 

método ágil e seguro para 

gerir projetos pequenos, 

médios e grandes. 

METODOLOGIA MONITORAMENTO

Resultados medidos por SLA; 

Monitoramento constante da 

qualidade e produtividade; 

Relatório de andamento. 



Alguns CASES de 

sucesso...




