Sobre a
Com sede em São Paulo, a empresa foi fundada em 1992 e
firmou-se no mercado desenvolvendo sistemas customizados e
serviços de consultoria para grandes clientes. Em 2004,
inaugurou uma filial em São José do Rio Preto, onde instalou
seu Centro de Desenvolvimento, expandindo ainda mais sua
capacidade de produção de software.

A PCA é uma empresa atuante na melhoria dos processos de
negócio de seus clientes, sempre com foco no seu business.
Aliando sua experiência acumulada na indústria de software e
infraestrutura tecnológica à sua capacidade produtiva, tem
como premissa ajudar seus clientes a atingir seus objetivos.

Nossa estrutura
A PCA está estruturada em quatro linhas de negócio, que
podem atuar separadamente ou em conjunto, atendendo a
todas as necessidades de seus clientes. Cada área oferece
uma gama de serviços e produtos complementares. São elas:
CENTRO DE NEGÓCIOS

Desenvolvimento de negócios,
Mapeamento e revisão de processos e
Análise de requisitos.

CENTRO DE DADOS

Cloud Services e Suporte a aplicações.

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO

CENTRO DE PRODUÇÃO

Análise e projeto de sistemas,
Especificação de sistemas e
Desenvolvimento de sistemas.
Gestão de empreendimentos e Serviços
complementares.

Nossos diferenciais
100% ENTREGA

Mais de 300 projetos de software desde sua fundação com 100%
de entrega.

CONHECIMENTO

Conhecimento profundo da área de negócio dos clientes.

KNOW-HOW

Metodologia, experiência e know-how que permitem a criação
de produtos de alta qualidade, no prazo e dentro do orçamento.

CAPACITAÇÃO

Investimento constante em treinamento.

FOCO NO CLIENTE

Soluções flexíveis que adaptam-se à empresa, e não o contrário.

BAIXO CUSTO

Centro de desenvolvimento rápido, competente e com baixos
custos.

ATUALIZAÇÃO

Formada por profissionais com grande experiência em negócios
e técnicos com profundo conhecimento das metodologias e
tecnologias vigentes.

ORGANIZAÇÃO

Estrutura societária perene.

Serviços
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
A PCA tem trabalhado com soluções sob encomenda,
desde 1992, adquirindo o conhecimento e experiência
necessários para garantir a execução de projetos de
software em todas as suas fases de desenvolvimento.
Independentemente da área de negócio, tecnologia e
complexidade, a empresa utiliza metodologia e tecnologia
adequadas às necessidades particulares de cada cliente.
Mais do que apenas criar uma solução para uma
solicitação específica, a PCA procura, em conjunto com o
cliente, resolver seus problemas no âmbito de negócio,
fornecendo, de maneira proativa, a solução precisa
através do desenvolvimento de um sistema que atinja
completamente o objetivo proposto.

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MÓVEIS
Com a competência de mais de 25 anos de experiência,
a PCA propõe o desenvolvimento de aplicações móveis
corporativas que se moldam às necessidades das
empresas, permitindo que os processos internos sejam
acessados e gerenciados a qualquer momento, de
qualquer lugar, sempre focando na usabilidade.
A mobilidade empresarial já é uma realidade e a
tendência é que este ramo domine cada vez mais o
mercado. A PCA oferece um desenvolvimento moderno e
funcional, integrando e tratando as informações de sua
empresa de forma rápida, intuitiva e amigável,
fornecendo total segurança e agilidade nos processos
operacionais.

Serviços
CONSULTORIA EM INFRAESTRUTURA DE TI
O funcionamento adequado da infraestrutura de TI exige
especialização e, quando não executado com
competência, causa perda expressiva de produtividade. A
alocação permanente
de profissionais
altamente
qualificados representa aumentos desnecessários de
custos.
A PCA possui serviços que garantem que os equipamentos,
sistemas operacionais e outros pacotes de apoio operem
adequadamente, procurando livrar os usuários de tarefas
não relacionadas às suas obrigações de produção.
Serviços de melhoria de desempenho de sistemas
operacionais e gerenciadores de banco de dados e
instalação e diagnóstico de redes de comunicação de
dados também estão incluídos.

MAPEAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS
Um incontável número de corporações gastou milhões de
dólares em Total Quality Management e reengenharia de
processos, porém, nem todas alcançaram os objetivos
propostos. O efeito mais significativo dessas revoluções foi
a atenção dispensada aos processos de negócios. A PCA
entende que o conhecimento desses processos e a
avaliação da forma como são geridos são a chave para
sua otimização, que poderá ser significativa.
Dada a crescente competitividade e a dinâmica exigidas
atualmente em todos os negócios, vemos como essencial
a capacidade de constante melhoria dos processos de
negócios. O mapeamento e a constante atualização deles
é imperativo para a viabilização do avanço continuado.

Portfólio de Projetos
Alguns dos projetos desenvolvidos pela PCA nos
últimos anos.

Aplicação de processamento distribuído em
sistema de bonificação

Cotador de seguros de vida e previdência
online com interface responsiva.

Camada de integração contábil responsável
pela geração de eventos financeiros oriundos
de contratos de exibição de filmes.

Sistema de billing responsável pelo faturamento
de toda a frota terceirizada da empresa.

Solução específica para automatizar processos
de cobrança de Operadoras, Negociadoras e
MSOs (Multiple-Systems Operator).

Customização, Implantação, Suporte e
Manutenção do sistema de controle Operações
Comerciais para a América Latina.

Clientes históricos
Clientes que fizeram parte da história da PCA.
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