
Ideais investe R$ 500 mil em soluções de mobilidade 
 
Hoje 7% do faturamento da empresa já vem de projetos mobile. A expectativa da empresa é 
que esse número dobre em 2013. São Paulo– A Ideais, especializada em serviços de TI, passa 
a oferecer projetos de mobilidade. A empresa, que é conhecida pela capacidade para entender 
ambientes complexos de negócios, propor e implementar soluções inovadoras de tecnologia, 
vem navegando na onda da mobilidade há algum tempo. 
  
Detentora da marca MOVA, focada em desenvolvimento de soluções de telemetria e 
rastreamento de veículos, a Ideais construiu expertise na criação de soluções móveis que são 
executadas em dispositivos com poucos recursos de hardware. A empresa também já 
desenvolveu grandes projetos de mobilidade em e-commerce para um de seus clientes, a B2W 
(Americanas.com e Submarino). 
  
“Com toda essa bagagem, decidimos agora oferecer projetos nessa área a outros clientes em 
potencial e a resposta para esta ação foi bem maior do que esperávamos”, afirma Manoel 
Almeida, CEO da Ideais. A expectativa da empresa é que 14% de seu faturamento em 2013 
venha de projetos mobile. “É inegável a expansão desse mercado. Seduzidas pela maior 
capacidade de processamento e memória dos smartphones e pelo rápido crescimento dos 
tablets no mercado, as empresas estão apostando cada vez mais em mobilidade para oferecer 
serviços diferenciados a seus clientes”, afirma o executivo. 
  
Segundo estudo realizado pela IDC Brasil, o mercado brasileiro adquiriu mais de 370 mil 
unidades de tablets apenas no primeiro trimestre de 2012. A previsão é de que até o final 
deste ano sejam vendidos 2,5 milhões de tablets, o que significa um crescimento de mais de 
200% em relação aos 800 mil aparelhos vendidos em 2011. No ano de 2013, a marca deve 
alcançar cerca de 4 milhões de unidades. 
  
Para se diferenciar nesse mercado, a Ideais vem apostando alto em responsive web design, 
que permite que sistemas com interface web possam ser desenvolvidos com diversas telas e 
dispositivos e diferentes resoluções. “Acreditamos que o uso desse tipo de tecnologia deve 
crescer muito já que reduz sensivelmente o custo de manutenção dos sistemas e os habilita a 
serem acessados por diversos dispositivos, cuja variedade não para de crescer”, conclui. 
  
Ideais - No mercado desde 2003, a Ideais é uma empresa especializada em serviços de TI, 
com capacidade para entender ambientes complexos de negócios, propor e implementar 
soluções inovadoras de tecnologia. Com metodologia e grande capacidade técnica, a empresa 
realiza projetos de consultoria, integração e desenvolvimento sempre com agilidade e a mais 
alta qualidade de serviços. 
  
A Ideais oferece soluções de integração/SOA, (atuando com parcerias sólidas com Oracle e 
Tibco), BPM, portais e busca corporativa e e-commerce, uma das grandes especialidades da 
empresa que suporta toda a plataforma de vendas online da B2W (Americanas.com e 
Submarino). 
  
A Ideais abriga também a empresa Investtools, focada em produtos para mercado financeiro, 
e as marcas KANLO (plataforma de e-commerce para pequenos e médios varejistas) e MOVA, 
que agrega produtos de rastreamento, LBS (serviços baseados em localização) e telemetria. 
  
Com mais de 100 funcionários e sempre atenta à valorização e à reciclagem da capacidade 
técnica de seu pessoal, a empresa está entre as 30 Melhores Empresas para trabalhar no Rio 
de Janeiro e entre as 100 Melhores de TI & Telecom do Brasil, segundo a Great Place to Work. 
A Ideais registrou um faturamento de R$ 17 milhões em 2011. A previsão para 2012 é 
alcançar uma receita de R$ 22 milhões. 
 
Fonte: Revista Fator Brasil. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=215258>. Acesso em: 
31 ago. 2012. 
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