
 

       

 

 

A Escrita Digital e a New Vibrations Brasil celebraram um acordo que assegura a distribuição 

de todos os produtos XRP no território brasileiro. No âmbito deste acordo, a New Vibrations 

passará a dispor de competências para assegurar o apoio e o suporte a todos os clientes dos 

produtos XRP, dispondo de técnicos qualificados, quer para o apoio em termos de help-desk 

e funcionalidades, quer para a instalação e apoio tecnológico. A New Vibrations é uma 

empresa global, presente no Brasil com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Com este acordo a Escrita Digital reforça a sua aposta no mercado brasileiro e passa a dispor 

de um parceiro local, o que irá contribuir para melhor apoiar os seus clientes no Brasil. 

 

A Escrita Digital foi fundada em 2001 e desde a sua fundação que se dedica ao 

desenvolvimento de aplicações de software para os portais corporativos. Software concebido 

e desenvolvido por nós é usado diariamente por mais de 12.000 pessoas em Portugal, 

Espanha e Brasil e em algumas das mais reputadas empresas multinacionais. 

 

A New Vibrations é uma fornecedora de produtos e serviços nos setores de 

Telecomunicações e Tecnologia da Informação, com escritórios em 4 continentes e presença 

global, atuando em design de soluções, integração de sistemas, desenvolvimento de 

software, outsourcing, recrutamento, consultoria, representação e revenda de produtos nas 

áreas de TI e Telecom. 

 

No Brasil iniciou as suas atividades em 2009 e tem escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo, 

prestando neste momento serviços para algumas das empresas líderes de mercado, tais 

como: Telefonica, Lucent-Alcatel, Italtel, Bull e Huawei. 

 

A família de aplicações XRP é um conjunto de ferramentas de software vocacionadas para a 

gestão dos processos de negócio comuns a muitas organizações no conceito de portal de 

corporativo. Este conceito tem como principal finalidade permitir que os colaboradores 

possam, no regime de self-service, efetuar as diversas tarefas que lhes são requeridas, 

evitando tarefas sem valor acrescentado e minimizando a burocracia nas organizações. São 

aplicações “paper-free”, ou seja procuram contribuir para minimizar as necessidades de 

documentos impressos e distinguem-se por serem intuitivas, simples e fáceis de usar no 

dia-a-dia. 

 

Actualmente, a família é constituída por quatro grupos de aplicações: 

• Apoio ao desenvolvimento dos Recursos Humanos; 

• Gestão administrativa de Recursos Humanos; 

• Para a gestão de frotas automóveis; 

• Para o apoio à gestão administrativa e financeira. 

 

 

Para informações adicionais: 

Escrita Digital (www.escritadigital.pt) 

Tomé Gil, Director-geral, tome.gil@escritadigital.pt 

 

New Vibrations Brasil  

Julius Winkler, Director-geral, j.winkler@new-vibrations.com 
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