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WARPCOM É O PARCEIRO  
DE CONFIANÇA NO SETOR DAS TIC

A Warpcom é um integrador 
tecnológico de referência no 
sector das TIC que opera  
há mais de 20 anos no mercado.  
A empresa é reconhecida como  
o parceiro que coloca ao dispor 
dos clientes soluções únicas  
e equipas com experiência  
e know-how ímpares. 

A empresa nasceu em 1989, mas foi em 2016 
que se dá o rebranding como Warpcom 

Services, fruto de um management buyout  
da operação Portuguesa da Dimension Data.  
Os atuais acionistas apostaram no seu potencial 
de crescimento e hoje a empresa destaca-se  
nas áreas de Redes e Infraestrutura,  
Colaboração, Data Center e Cloud e por último  
de Cibersegurança e Ciberdefesa. 
O crescimento tem sido atingido através do 
alargamento das áreas tecnológicas endereçadas 
e do alargamento da abrangência geográfica. 
No ano de 2017 deu-se a entrada no mercado 
Espanhol, com a criação da Warpcom Services 
España, com sede em Madrid e operações em 
todo o território espanhol. Já em 2019, de forma 

a reforçar as suas competências na área de Data 
Center & Multi Cloud, a Warpcom adquiriu a área 
de virtualização e cloud da Ozona Portugal.
Com o objetivo de proporcionar as soluções 
mais adequadas às necessidades do mundo 
empresarial, a Warpcom desenvolveu um 
conjunto de parcerias em diversas áreas e 
algumas das suas certificações tecnológicas são: 
Cisco Gold Partner, Alcatel Accredited Business 
Partner, Nokia Advanced Partner, 2 Stars Channel 
Check Point Partner, Fortinet Platinum Partner, 
NetApp Gold Partner, VMware Enterprise Solution 
Provider Partner, Microsoft Silver Partner. Além 

disso e sempre com vista a proporcionar um 
melhor serviço, a empresa é certificada ISO 
27001, ISO 20000-1, OHSAS 18001, ISO 14001  
e ISO 9001. 
A Warpcom tem como missão contribuir para 
a evolução tecnológica e para a eficácia e 
produtividade dos seus clientes, aumentando a 
sua capacidade competitiva. Focada no cliente 
exige qualidade em todos os processos em 
que está envolvida, com o intuito de garantir 
a entrega de soluções dentro de padrões de 
elevada qualidade e fiabilidade, superando as 
expectativas dos clientes.
A transversalidade e abrangência da oferta da 
Warpcom aliadas ao know-how tecnológico, 
resultado do constante investimento em 
formação e certificação dos colaboradores, 
permite-lhe dar resposta a qualquer desafio dos 
clientes, qualquer que seja a sua maturidade 
tecnológica e a tecnologia que possuam. 
A empresa possui capacidades de desenvolvi-
mento e gestão de ambientes multi-vendor e 
não acredita no “one size fits all”. Desta forma 
põe a tecnologia à disposição dos clientes, 
adequando as soluções que desenvolve às 
necessidades e realidade específicas de cada 
cliente. A Warpcom diferencia-se ainda pelo seu 
posicionamento. É o parceiro que acompanha os 
clientes na sua jornada e que procura encontrar 
as melhores soluções para as questões que 
surgem nas várias fases do negócio dos seus 
clientes. Também os valores da Warpcom 

definem o seu ADN: parceiro de confiança que 
assume o compromisso de se encontrar sempre 
próximo e disponível, entregando soluções com a 
qualidade que o carateriza. 

EXPERIÊNCIA E ESPECIALIZAÇÃO
A Warpcom destaca-se por aliar o know-how e 
experiência de tecnologias estabelecidas e por 
estar na linha da frente no que diz respeito a 
tecnologias e abordagens emergentes. A empresa 
tem um portfólio transversal - Networking 
& Infrastructure, Collaboration & Customer 
Experience, Data Center & Multi Cloud e 
Cybersecurity & Public Safety - e competências 
que lhe permitem desenvolver soluções 
end-to-end em qualquer ambiente tecnológico.
Outra das mais-valias da empresa é o seu centro 
especializado de gestão de redes e segurança 
- Warpcom Command Center – que tem na sua 
génese uma visão diferenciadora que lhe permite 
pôr à disposição dos clientes não só a tecnologia, 
mas também especialistas capazes de gerir e 

proteger as suas redes de forma competente e 
especializada. Assim, quer seja numa lógica integral 
ou como complemento à capacidade in-house, o 
centro de comando apoia os clientes na gestão de 
todo o ciclo de vida da sua rede, permitindo-lhes 
focar os seus recursos no seu core business. 

INOVAÇÃO AO SERVIÇO DO CLIENTE
A Warpcom tem feito um percurso notável no 
que diz respeito a fomentar, incentivar e cultivar 
a inovação e criatividade no seu ecossistema. 
Este compromisso e visão levou à criação do hub 
de inovação e criatividade, o Warpdev. Nesse 
hub, que proporciona um local de trabalho e 
laboratórios de desenvolvimento tecnológico 
de última geração, reúnem-se empreendedores 
e startups inovadoras que em conjunto com os 
experts da Warpcom marcam a diferença nas 
soluções que desenvolvem e que adaptam espe-
cificamente à realidade dos clientes da Warpcom. 
Desta forma a Warpcom desenvolve soluções 
robustas e estáveis assentes em tecnologia de 

players de renome mundial, adicionando-lhes 
inovação e customização às necessidades 
específicas dos clientes. 

APOSTA NA FORMAÇÃO 
Como resultado do investimento efetuado 
em recursos humanos, formação, tecnologia e 
plataformas de gestão, comando e controlo, assim 
como da boa aceitação dos clientes à abordagem 
diferenciadora da Warpcom, a empresa espera 
para este ano fiscal (fecho a setembro 2019) um 
crescimento superior a 30%, ultrapassando os 
30 milhões de euros. O integrador continuará a 
investir no reforço das suas competências nas 
áreas tecnológicas em que atua, quer através 
de investimento na formação e certificação dos 
seus atuais recursos, quer através de contratação 
de novos profissionais. Para dar resposta ao 
crescimento previsto, a Warpcom prevê recrutar 
mais 30 novos profissionais ainda este ano e 
vai continuar atenta ao mercado e a eventuais 
oportunidades de novas aquisições. warpcom.com
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