
Centro de Excelência em  

Tecnologia de Software  

do Recife 



Localizado na Ilha do Recife, área denominada de Porto Digital, onde 
concentra-se o Polo Tecnológico do Estado de Pernambuco. 

Localização estratégica 

Março/2015 



Características 

• Associação de Empresas  de  TI e Serviços correlatos 

• Fundada em 1994 

• Reconhecida como OSCIP 

• Registro no CATI 

• Reúne hoje mais de 80 empresas associadas 

• Raízes em ações empresariais e na academia 

Março/2015 



Incrementar o sistema de negócios de TIC em PE, 
promovendo a integração, capacitação e certificação 
empresarial, apoiando a inserção competitiva das 
empresas associadas no mercado para aumentar os 
seus resultados. 

Missão 

Março/2015 



Ser reconhecido, local e nacionalmente, como o melhor 
ambiente institucional de integração de negócios das 
empresas de TIC para aumentar os seus resultados. 

Visão 

Março/2015 



Workflow 
Internet 

E-Gov 

Gestão Hospitalar 

Gestão Educacional 
Segurança de Sistemas 

ERP 

Soluções em Mobilidade 

Soluções em Geo-Tecnologia 

Gestão Hospitalar 

Gestão de Ativos Industriais 
Portal de Voz 

Reconhecimento de Voz 

Plataforma de Desenvolvimento Rápido 

Comunidades Virtuais 

Integração com o Legado 

Sistemas de Informações 

Sistemas de Gestão Financeira 

Gestão do Conhecimento 

Registros Textuais 
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Competências dos Associados 



• Capacitação em qualidade 
 

• Consultoria 

– Implementação do MPS.Br, do MPT.Br, do CMMI e CERTICS 

– Teste de Software 
 

• Inovação 

– Projetos desenvolvidos com empresários com recursos 
para P&D de diversas entidades. 
 

• Promoção da competitividade empresarial 
 

• Gestão de Banco de talentos  
 

Atuação 
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Projetos de Inovação Tecnológica 

• Rastreamento em 2D e 3D 

• Realidade Virtual e Aumentada 

• Computação em nuvens 

• Processamento de auto desempenho em streaming 
de vídeos  

• Interoperabilidade para Smartgrid e comunicação em 
setores reguláveis 

• Teste e Qualidade de Software 
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• EMBRAER 

• ERICSSON 

• PETROBRAS 

• FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

• CEAL – COMPANHIA DE ELETRIDADE DE ALAGOAS 
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Empresas parceiras de projeto 
beneficiarias de recursos de P&D  



 

• DEMO DAY 
Ação de integração empresa x academia. 01 dia para os estudantes apresentarem aos 
empresários os seus projetos inovadores. 

 

• CODE CUP: Hakaton – Desafio SOFTEXRECIFE 
Maratona de 24 horas para a criação de aplicativos. Equipes de todas as Universidades do 
Recife para gerarem soluções para necessidades postas por empresas associadas ao 
SOFTEXRECIFE. 

 

•  GEN–C – Gerador de Negócios Consorciados 
Plataforma de cooperação e integração das empresas associadas ao SOFTEXRECIFE, com 
vistas ao desenvolvimento de negócios. 
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Ações de integração com a Academia 



• Vale do Silício 2013 

Missão realizada no período de 24/05 a 03/06/2013 com um grupo formado por 
22 empresários de TI da região nordeste, que realizou visitas a empresas, 
universidades e instituições no Vale do Silício e em Seattle. 

 

• Vale do Silício 2014 

Missão realizada no período de 15/11 a 22/06/2014 com um grupo formado por 
20 empresários das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, que realizou visitas a 
empresa, universidades, aceleradoras de empresas e participou da DEMO Fall. 

 

• Canadá 2015 

Missão programada para o período de 30/08 a 05/09/2015, na região de Ontario, 
o 2o maior polo de TI da América do Norte, visitando empresas, aceleradoras, 
Investidores e Universidades, nas cidades de Toronto, Ottawa, Hamilton e 
Waterloo. 
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Missões internacionais 



• Ministério da Cultura  

• Ministério da Ciência e Tecnologia  

• FINEP 

• CNPq 

• SEBRAE/PE/AL/SE/RN 

• Secretaria de Direitos Humanos  da Presidência da República 

• Governo do Estado de PE 

• Prefeitura do Recife 

• Prefeitura de Jaboatão – PE 

• Prefeitura de Olinda - PE 

• Governo do Estado do Piauí 

• UFPE 

• Empresas privadas da Região Nordeste 
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Outros parceiros de Projeto 



Convidamos a conhecerem nossa estrutura 

Obrigado! 


