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Xpand IT considerada PME de Excelência 2012
Faturação Internacional vale o título de PME Excelência 2012
Após 4 anos consecutivos com o estatuto de PME Líder, a Xpand IT é considerada PME de
Excelência em 2012. Sendo a única empresa a catego ia de Actividades de Co sulto ia,
cie tíficas, téc icas e si ila es ue atua a á ea das Tec ologias de I fo ação.
Considerada PME Líder pelo 4º Ano Consecutivo, a Xpand IT recebe em 2012 a distinção de
PME de Excelência. Este estatuto vem assim premiar o desempenho da empresa no que diz
respeito à sua estratégia, capacidade de internacionalização e qualidade dos resultados
económico-financeiros. Tendo obtido esta distinção em 2010, destaque para o facto da Xpand
IT ter sido a única empresa a categoria de Actividades de Co sultoria, cie tíficas, téc icas e
si ilares e a atuar a área das Tec ologias de I for ação que conseguiu figurar no restrito
lote de empresas consideradas PME de Excelência em 2012.
O Estatuto PME de Excelência é atribuído, pelo IAPMEI e Turismo de Portugal, em conjunto
com os Bancos Parceiros, com base em notações de rating e em critérios económicofinanceiros. A Xpand IT é uma das empresas que em 2011 apresentaram rácios de solidez
financeira e de rendibilidade acima da média nacional, tendo sabido apostar nos mercado
internacionais para manter elevados padrões competitivos num contexto particularmente
exigente. Este estatuto vem premiar a consolidação de resultados, e o contributo ativo da
Xpand IT para a criação de riqueza e emprego nas zonas de Viana do Castelo e da grande
Lisboa.
A Xpand IT tem o seu escritório principal localizado no Parque das Nações – Lisboa e possui o
centro de Investigação & Desenvolvimento Near-shore e Off-shore em Viana do Castelo, com
o nome de XPAGILE SDC. Esta organização é constituída por capital 100% português, atua no
setor das tecnologias de informação e assume-se como especialista em áreas como Business
Intelligence, Integração de Processos de Negócio e Mobilidade Empresarial. Este galardão vem
assim conferir uma maior visibilidade no mercado, beneficiando de um enquadramento
estimulante no âmbito do desenvolvimento da sua actividade.

XPAND IT
A Xpand IT é uma empresa portuguesa, criada em 1993 com o objetivo de ser uma empresa sólida e uma marca
inovadora. Cresceu, evoluiu, expandiu e solidificou a sua oferta que hoje em dia abrange áreas tão diversas como
Business Intelligence, Business Process & Integration e Enterprise Mobility & RFID, entre outras. De empresa local
passou a empresa global, com projetos em todos os sectores de atividade e em países como Portugal, Bélgica, Índia,
Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Sempre com uma abordagem transparente e de cooperação
com os clientes é hoje reconhecida acima de tudo como tendo um profundo conhecimento tecnológico e "Paixão pela
Excelência".

Para mais informações:




Xpand IT: http://www.xpand-it.com
Pentaho Corporation: http://www.pentaho.com
FusionCharts: http://www.fusioncharts.com/
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