
A melhor integradora de 
sistemas de TI e Telecomunicações



A Inovax Engenharia de Sistemas Ltda. é uma empresa 
brasileira de TI e Telecomunicações que atua na área de 
integração de sistemas no Brasil desde 1989. 

Estruturou-se para alcançar o per�l de uma empresa de 
engenharia de ponta, �rmando importantes parcerias para o 
desenvolvimento e integração de soluções utilizando 
produtos de parceiros estratégicos, com foco no suprimento 
de soluções para redes de comunicação IP e óptica, sistemas 
de armazenamento, computação em nuvem, comunicação 
em tempo real, metering e IoT.

Com o objetivo de se tornar a melhor opção do mercado na 
oferta de soluções e implementação de projetos de missão 
crítica, a Inovax possui parceiros estratégicos, com foco no 
suprimento de soluções em telecomunicações para uso 
pro�ssional de alta disponibilidade e performance, e presta 
assistência técnica em todo território nacional, atendendo 
demandas das 27 capitais. Sua equipe especializada de 
engenharia de projetos está localizada em São Paulo, sua 
administração no Rio de Janeiro e possui diversos pontos 
operacionais em locais estratégicos do Brasil.

A EMPRESA



VISÃO
Ser uma organização com cultura inovadora, 
detentora de domínio tecnológico, ações 
pautadas em princípios éticos e com papel de 
destaque em Tecnologia da Informação e 
Comunicação.

MISSÃO
Oferecer soluções inovadoras de missão crítica 
em Tecnologia da Informação e Comunicação 
com o foco na satisfação do cliente.

VALORES FILOSÓFICOS 
INOVAÇÃO
TECNOLOGIA 
RESPONSABILIDADE
EQUIPE
COMPROMISSO
CONFIANÇA
QUALIDADE
EFICÁCIA
ÉTICA
RELACIONAMENTO DE LONGO PRAZO



A Inovax possui uma política de qualidade que objetiva materializar 
a Visão da empresa, cumprindo a sua Missão de acordo com os 
Valores compartilhados por todos os seus Colaboradores.

Promover o espírito de equipe e de empresa.

Promover um ambiente de trabalho estimulante ao exercício do 
aprendizado.

Promover o questionamento transformador para alcançar a melhoria 
dos processos.

Conhecer as necessidades dos nossos clientes para melhor atendê-los.

Promover a autonomia com exercício pleno das responsabilidades em 
todos os níveis.

Promover a abordagem factual para tomada de decisões nos processos.

Alcançar a con�ança mútua junto aos seus clientes e fornecedores por 
meio da transparência e parceria nos relacionamentos.

Política de Qualidade
Líder no fornecimento de projetos de missão crítica em TI e 
Telecom no Brasil, a Inovax possui grande expertise em 
prover soluções para o mercado �nanceiro, corporativo, 
público e de educação utilizando metodologia e know-how 
próprios para atendimento de requisitos avançados. 
Atualmente presta assistência técnica em todo território 
nacional, atendendo demandas nas 27 capitais.

A Inovax

Assim, a Inovax busca:
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Produtos

DWDM/SDH
Switch
Routers
GPON FTTX

Hardware
Software
Solução Uni�cada

Recursos Hídricos

Mesas de Operação Financeira & Aplicações

Business Process Outsourcing

IoT & Metering

Sistemas de Clouds

Integração de Sistemas

Sistema de Gravação IP 
Soluções Multimídia IP

A Inovax fornece soluções 
multimídia IP, como instalação de 
linhas telefônicas e portas 
ethernet, a clientes de todos os 
portes, em todas as indústrias.

Computação em Nuvem

A Inovax oferece as melhores 
soluções de computação em nuvem 
para as empresas reduzirem custos 
e manutenção e dedicarem mais 
recursos à inovação.

Redes IP e de Transmissão
Para integração de redes de 
telecomunicações que utilizam o 
Protocolo Internet (IP), a Inovax 
utiliza as seguintes soluções:



A Inovax presta serviços da mais alta qualidade 
abrangendo áreas como design de sistemas e circuitos 
eletrônicos, softwares embarcados, comando e controle, 
monitoramento e segurança, sistemas de comunicação 
VoIP, stacks de comunicação SIP, site de contingência e 
sistemas de informação e comunicação em geral.

Competências

Projeto e Consultoria

Gerência de Projetos e Contratos

Importação, Logística e Implantação

Suporte, Manutenção e Operação

Sistemas de Missão Crítica

A Inovax possui parcerias estratégicas com importantes 
players do mercado a �m de oferecer as melhores soluções 
para seus clientes.

Soluções Inovax
Centros de Decisão - Mesa de Operações Financeiras | Comando e Controle
Líder na oferta de produtos e projetos de missão crítica em TI e Telecom, a Inovax já instalou a sua 
solução para Mesa de Operações telefônicas em dezenas instituições �nanceiras e milhares de pontos 
de operação, canais de gravação e linhas privativas e públicas em todo o Brasil. A nossa solução 
possui uma plataforma distribuída de contingência, operação, gerência e sistema integrado de 
gravação. Con�abilidade é o nosso maior objetivo, por isso estamos presentes em bancos, corretoras 
e distribuidoras do mercado �nanceiro, fundos de pensão e previdência, e centros de operação e 
controle de centrais de geração e distribuição de energia elétrica localizadas no Brasil e no exterior.

Soluções em Redes de Telecomunicação
Com expertise comprovada em projetos, implantação e suporte de soluções de TIC, a Inovax forneceu, 
instalou e con�gurou mais de 100.000 dispositivos de acesso e superando 2.000 equipamentos e 
sistemas compostos por elementos ativos de rede e armazenamento de alta disponibilidade, 
processamento e capacidade em clientes privados e instituições públicas, tais como: servidores, 
storages, switches, roteadores, �rewall, roteadores terabit e outros. Suas aplicações são diversas e 
podem ser utilizadas em Data Centers, redes de telecomunicações, sistemas de supervisão, operação 
e controle, bancos de dados, etc. A Inovax possui uma equipe pro�ssional e treinada para atuar no 
suporte e assistência técnica em todo o território nacional.

OpenStack e Gerenciamento de Cloud
A Inovax é especialista em implantação de tecnologia de ponta e está sempre atenta às principais 
tendências do mercado nacional e internacional. Através de parcerias estratégicas, a Inovax 
implantou ambientes de Cloud (IaaS) em instituições públicas e privadas. Nossa solução inclui todo o 
hardware e sistema operacional para o provisionamento automático em larga escala de 
armazenamento e máquinas virtuais em nuvem OpenStack de alta disponibilidade, arquitetura de 
rede totalmente redundante, alta capacidade de virtualização de máquinas e funções de rede (NFV), 
com solução de Rede De�nida por Software SDS (Software De�ned Storage) e SDN (Software De�ned 
Network), recursos de backup e restore dos componentes críticos, além de transferência de 
conhecimento, suporte técnico e garantia.



CDC (Container Data Center)
Atendendo a crescente demanda para implantação de Infraestrutura tecnológica, a 
Inovax fornece, implanta e presta consultoria a projetos de implantação de diversas 
soluções de Container Data Center (CDC) em ambiente seguro. Nossa solução 
modular atende aos requisitos de agilidade e rapidez necessários e inclui sistemas 
de discos de alta capacidade, sistemas de monitoração, gerência, refrigeração, 
combate a incêndio, nobreak e grupo gerador, totalmente redundante, com 
garantia, treinamento e manutenção técnica.

Rede GPON (Gigabit Passive Optical Network)
Presente também no seguimento de infraestrutura de internet de alta velocidade, a 
Inovax executa obras e serviços de engenharia para ativação, manutenção e 
gerência de redes ópticas de assinantes de provedores de Internet em tecnologia 
GPON (transmissão de dados em alta velocidade). A Inovax monitora através da 
plataforma TKSS o gerenciamento e execução dos serviços de implantação da rede 
além de fornecer materiais e equipamentos para mais de 20.000 pontos de 
assinantes. Os serviços de BPO (Business Process Outsourcing) oferecidos pela Inovax 
incluem áreas de conectividade, processamento, armazenamento e segurança da 
informação, gestão da operação e gestão do negócio permitindo que o cliente 
mantenha o foco em seu “core business”.

IoT - Internet of Things
A Inovax fornece sistemas especializados para soluções de Smart Metering elevando 
a um novo patamar o método de medição e processamento na gestão de recursos 
na distribuição de água, gás e energia. A aplicação de novas tecnologias e processos, 
que possibilitam a redução de perdas e o aumento da e�ciência no processo de 
cobrança e gestão, é o caminho necessário para garantir a competitividade das 
concessionárias, ajudando-as a cumprir com as obrigações de responsabilidade 
social e ambiental, assim como zelar pelos recursos naturais escassos.

Business Process Outsourcing (BPO)
Com a dependência cada vez maior dos negócios do setor tecnológico, 
e com a crescente complexidade da tecnologia, as empresas estão 
buscando soluções para aumentar sua competitividade e poder focar 
em seu core business. A oferta de BPO Tecnológico da Inovax objetiva 
cumprir esse papel, estruturando os processos operacionais e de uso 
da tecnologia em apoio ao negócio. O mercado tem evoluído de uma 
visão mais antiga, de adquirir ativos e capacitação interna, para uma 
visão mais moderna, de outsourcing dos processos de negócio, 
gerando mais valor em vários níveis para as empresas e para a 
sociedade. A Inovax procura com sua oferta de BPO se posicionar para 
melhor utilizar seu know-how em tecnologias de comunicação e TI 
nos processos de operação para gerar mais valor aos seus clientes.

Serviços Especializados
Projeto, implantação, garantia, suporte e treinamento com equipe 
especializada em gerenciamento de projetos.



www.inovax.com.br

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 4 – Sl. 401 a 403
Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20.090-000
Tel: (21) 2103-5550

São Paulo
Rua Líbero Badaró, 425 – Conj. 163
Centro – São Paulo – SP
CEP: 01.009-000
Tel: (11) 3106-0178

Curitiba
Rua Comendador Araújo, 143 – Conj. 191 e 192
Centro – Curitiba – PR
CEP: 80.420-000
Tel: (41) 3095-3255

Maringá
Av. Dr. Alexandre Rasgulae�, 6.001
Jardim Real – Maringá – PR
CEP: 87.083-000
Tel: (44) 3122-0236

Espírito Santo
Rua Francisco Sousa dos Santos, 731
Setor D – 1° Andar – Sl. 5
Jardim Limoeiro – Serra – ES
CEP: 29.164-153
Tel: (27) 3026-3025

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
www.inovax.com.br/empresa/empresa-valores-�loso�cos/

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
www.inovax.com.br/empresa/empresa-valores-�loso�cos/


