
BevilaSuporte



Experiência Profissional:

Auditor de Conteúdo de Graduação e Pós das áreas de Engenharia e Tecnologia na CNEC

Gerente Geral na Polo Networks Soluções em TI e Jornal de Uberaba.

Coordenador de TI na GESET – Gestão de Serviços Tecnológicos e no Grupo Unika.

Diretor de TI pela GrowingBrasil S/A

Analista de TI pela Sonda IT e pela JBS – Seara Alimentos.

Servidor Publico Municipal como Monitor de Qualidade de TI pela CODIUB Informática.

Exclusividades:
Criador do Sistema BevilaSuporte que Conserta Computadores Substituindo um Técnico de Informática.

Criador do Sistema de Gestão de TI mais Completo do Mercado, Baseado no GLPI.

Formação:

Técnico de Informática pela Universidade Federal do Triangulo Mineiro - UFTM.

Bacharel em Sistemas de Informação pela FAZU.

Pós-Graduado MBA em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação pela Fundação Getúlio Vargas -
FGV.

Curso em Gestão Estratégica da Inovação pela Universidade Federal de São Paulo - USP.

Cursos e Certificações: Microsoft Windows Server, COBIT (Governança de TI), ITIL (Gestão de Serviços e 
Operações de TI), ISO 27002 (Gestão e Políticas de Segurança da Informação), Scrum (Gestão de 
Projetos Ágil).

Curso Fórmula Negócio Online Concluído (Melhor Curso de Marketing Digital).



A tecnologia / Informática é indispensável para o seu 
negócio, por isso é muito importante que acerte na 
escolha do seu prestador de serviço.

Através de uma boa empresa de TI gerenciando o seu 
parque tecnológico você pode reduzir custos, ter 
organização e planejamento nos investimentos 
melhorando o seu fluxo de caixa, ter qualidade em 
todos os seus departamentos / áreas e processos de 
todo o seu negócio, até o seu cliente pode sentir 
diferença.



O nosso objetivo é manter todo o parque tecnológico 
ativo e funcionando perfeitamente no seu negócio, de 
modo que através do nosso trabalho, padrões, 
processos, procedimentos, ferramentas exclusivas 
nossas, não tenha necessidade de ter atendimentos no 
mês, gerando o desconto de 50% na mensalidade.

O nosso diferencial => Ao contrário da nossa 
concorrência, trabalhamos a favor do seu negócio, 
acabando com os impactos de TI nos processos e ainda 
dando cada vez mais descontos na mensalidade, 
gerando mais fluxo de caixa para a sua empresa. 



Temos como missão proporcionar às empresas e usuários e 
clientes em geral, soluções em conectividade, alta 
disponibilidade e performance, segurança para redes de 
computadores, desenvolvimento de aplicações sob demanda 
e consultoria em TI, procurando satisfaze-los em soluções de 
TI permanentes, soluções definitivas. Sempre com trabalho 
transparente, com soluções que se adaptem a realidade e as 
regras de negócio de cada cliente.

Tornar-se referência no mercado de Tecnologia / 
Informática oferecendo serviço / produto inovador e 
de qualidade para empresas, usuários e clientes.



Inovação

Respeito a privacidade

Respeito a liberdade de escolha
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SE INSCREVA NO SITE (bevilasuporte.com) E RECEBA CONTEÚDOS DE 

NEGÓCIOS E TECNOLOGIA!

RUA OVIDIO NOGUEIRA, 100 - PARQUE DO MIRANTE, UBERABA – MG, 

CEP: 38.081-240

TEL: WHATSAPP: 034 9 9663 9654

E-mail: lucas.bevila@bevilasuporte.com

http://www.bevilasuporte.com/
mailto:lucas.bevila@bevilasuporte.com

