
 

Chamada Programa Gartner Brasil IT+ 
Resultado da Fase Avaliação do Questionário de Estratégia e Experiência 

 

1 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
Fase Avaliação do Questionário de Estratégia e Experiência 
 

O Questionário de Estratégia e Experiência foi avaliado com perguntas referentes a: 1) 

estratégia para atuação no mercado internacional e 2) experiência prévia em mercados 

internacionais.  

 

Os critérios de seleção, conforme o regulamento da Chamada Programa Gartner Brasil 

IT+, foram: 

- preenchimento do formulário em inglês; 

- estratégia – estágio de desenvolvimento,  

- estratégia – viabilidade;  

- estratégia – aderência ao mercado;  

- experiência – estágio de maturidade; 

- experiência – preparação;  

- empresas participantes ativas do projeto setorial Brasil IT+ (empresas com termo de 

adesão assinado para os projetos setoriais de tecnologia da informação e que tenham 

efetivamente participado de ações realizadas no âmbito desses projetos nos últimos 03 

anos). 

 

Os critérios de desempate nessa fase (Avaliação do Questionário de Estratégia e 

Experiência) a partir da maior nota aferida, conforme o regulamento da Chamada 

Programa Gartner Brasil IT+, foram necessariamente nessa ordem: 

- estratégia – estágio de desenvolvimento,  

- estratégia – viabilidade,  

- estratégia – aderência ao mercado,  

- experiência – estágio de maturidade; 

- experiência – preparação.  

 

A soma da primeira fase (Formulário de Potencial) e da segunda fase (Questionário de 

Estratégia e Experiência) levaram aos doze (12) primeiros colocados que serão 

entrevistados na terceira e última fase desse processo seletivo. 

 

  



 

 

 

Considerando estes critérios (detalhados na chamada) que refletem a estratégia da Apex-

Brasil para o Programa, a Agência ranqueou todas as empresas 24 empresas classificadas 

na fase anterior e, pelo número limitado de vagas neste projeto as 12 (doze) empresas 

classificadas para a Entrevista são: 

APPI Tecnologia S.A. 

BRQ Soluções em informática sa 

CI&T Software 

CINQ Technologies Ltda 

Icaro Technologies Serv. Com. Ltda. 

Immediate Consultoria e Sistemas Ltda 

Mobi All Tecnologia S.A. 

MV Sistemas LTDA 

Procad Softwares S/A 

Reddrummer Tecnologia Ltda 

Resource Tecnologia e Informática Ltda. 

Samba Mobile Multimídia S/A 

 
O acompanhamento de todas as etapas do Processo Seletivo é de inteira responsabilidade 

da/o participante. 

 

Todo e qualquer esclarecimento a respeito desta Chamada deverá ser feito somente por 

escrito, pelo e-mail apexbrasil@apexbrasil.com.br 

 

 
 
 

 


