


ARTANDATA Informática & Design
A História da Empresa

ARTANDATA EM ARGENTINA
Sob  iniciativa  de  um  grupo  de  Engenheiros
egressos  do  Instituto  Tecnológico  de  Buenos
Aires  (I.T.B.A)  e  Inscrita  em  27/04/2000,
N°5812, L° 11 T°de S.A. nasce BRAINWORKS
SOCIEDADE ANONIMA.

Pouco  tempo  depois,  em  Ata  de  Assembleia
Extraordinária  do  20/06/2000,  resolve-se
modificar  a  denominação  da  sociedade  pela  de
ARTANDATA  GROUP  SOCIEDADE
ANONIMA sendo  a  continuadora  da  sociedade
BRAINWORKS  SOCIEDADE  ANONIMA  e
mantendo  seu  domicílio  legal  em jurisdição  da
Cidade  de  Buenos  Aires,  podendo  instalar
sucursais,  agências  ou  depósitos  em  qualquer
ponto  do  interior  do  país.  A  Artandata  da
Argentina continua funcionando até 2002 quando
por  motivos  da  forte  crise  econômica  e  social
finaliza definitivamente suas atividades.

ARTANDATA NO BRASIL
Um dos membros fundadores e ex-professor da mesma casa de estudos (Instituto Tecnológico
de Buenos Aires) emigra para a Cidade de São Paulo – Brasil e dá continuidade aos esforços
iniciais criando, em Fevereiro de 2003 a empresa: ARTANDATA – Engenharia de Produções
Informáticas & Comunicação Multimídia. 
Finalmente em 28/07/2003 e cadastrada no C.N.P.J. 05.812.018/0001-01 e I.E. 116.652.402.111
muda sua denominação para ARTANDATA INFORMÁTICA & DESIGN, nome pelo qual é
conhecida na atualidade.

Ao  longo  dos  anos  a  empresa  foca  seu  alvo  em  soluções  integrais  de  comunicação  para
pequenas  e  médias  empresas  assim  como  de  profissionais  liberais  oferecendo  serviços  de
Internet e produtos de gráfica, comunicação visual, ERP, etc. Contando com muitos clientes
satisfeitos.

BRAINWORKS SOCIEDAD ANÓNIMA 

Insc. el 27/4/2000, N°5812, L° 11 T°de S.A. 
Por Escritura N° 142 del 3/1 1/2000, se 
protocolizó el Acta de Asamblea General 
Extraordinaria del 20/6/2000, por la que se 
resolvió modificar la denominación de la 
sociedad por la de "ARTANDATA GROUP 
SOCIEDAD ANÓNIMA", quedando el art. 1 
° redactado de la sigiente manera: "artículo 
primero: denominación y domicilio: La 
sociedad se denomina "ARTANDATA 
GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA" y es 
continuadora de la sociedad 
"BRAINWORKS SOCIEDAD 
ANONIMA".Tiene su domicilio legal en 
jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, 
pudiendo instalar sucursales, agencias o 
depósitos en cualquier punto del interior del 
país. 

Autorizada - Claudia Noemí Calarco N° 
70.770 
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Em  2020  inicia  mais  um  ambicioso
empreendimento: 
A venda online de produtos para DIY MAKERS,
entusiastas da eletrônica e da mecânica, hobbistas,
modelistas,  etc.  com  um  sistema  de  comércio
eletrônico  (e-commerce)  desenvolvido
integralmente  pela  empresa.  Falamos  então  do
Shop.Artandata (shop.artandata.com.br).
O sistema possui um eficiente motor de busca que
permite  rapidamente  achar  produtos  com grande
facilidade. 
Conta  com  amplo  estoque  de  componentes
módulos,  processadores  e  microcontroladores
eletrônicos  como  também  grande  variedade  de
peças  mecânicas  para  ferramentas  como  mini-
tornos  ou  para  projetos  de  modelismo,  por
exemplo: carros de radio controle.
O mais interessante é o fato de ter um canal aberto
de  comunicação  com  os  clientes  que  permite
melhorar  o  atendimento  assim  como  de  trazer
produtos sob demanda.

Paralelamente  ao  Shop.Artandata  e
concebido  como um  suporte  para  gerar
interesse no público-alvo cria-se também
o “Welcome to Robotrônia”, uma história
futurística  de  drones,  robôs  e  máquinas
inteligentes  onde  o  leitor  é  um
protagonista como nos jogos de RPG.

O Shop.Artandata é o distribuidor oficial
dos  kits  educativos  DIDATICS  que  se
correspondem com as tarefas DIY (faça
você  mesmo)  propostas  pelos
personagens  das histórias de Robotrônia.

O  público-alvo  desta  nova  estratégia  é
conformado por jóvens e adultos de todas
as idades.

Uma  próxima  etapa  já  em  estágios
iniciais  pretende  oferecer  oficinas  de
formação  inicial  em  tecnologias  com
microcontroladores  nas  temáticas  de
robótica  e  mecatrônica  para  grupos
interessados  em  escolas  ou  centros  de
jóvens




