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Infosistema adquire iKnow  
De Carlos Marçalo  
Semana nº 911 de 16 a 22 de Janeiro de 2009 
 
Com esta operação, a empresa introduz no seu portfolio o iFlow, um produto de workflow que 
corre em ambientes Linux e Windows  
 
No final de Dezembro, a Infosistema comprou uma pequena empresa, a iKnow. O valor da operação 
não foi revelado. Mas as cinco pessoas que trabalhavam na empresa foram todas integradas na 
Infosistema, assim como o produto de workflow, o iFlow, que chamou a atenção dos responsáveis da 
Infosistema. Trata-se de uma plataforma de workflow totalmente desenhada sobre tecnologia Java e 
open source, pelo que corre em ambos os ambientes Linux e Windows «com um custo de 
licenciamento third party nulo», segundo Gonçalo Caeiro, administrador da Infosistema.  
 
O iFlow é uma ferramenta de gestão de 
processos empresariais, que utiliza os 
últimos padrões da tecnologia BPM para 
proporcionar de forma simples e intuitiva a 
desmaterialização total dos processos das 
empresas. Suporta um vasto conjunto de 
tarefas, como geração de formulários, 
bifurcação de processos, 
encaminhamento, delegação, validação, 
integração com sistemas empresariais, 
web-services, entre muitas outras. 
 
Segundo este gestor, o objectivo da 
aquisição foi o de poder possibilitar às 
empresas «a implementação de fluxos de 
forma muito rápida e com custos de infra-
estrutura muito baixos, por forma a 
obterem retorno quase imediato». Este 
responsável explica ainda que o iFlow não 
é um RAD aplicacional genérico, mas 
focado directamente nas questões de 
workflow. Isto quer dizer que, na maioria das outras plataformas, é necessário desenvolver um motor 
de Business Process Management (BPM) de raiz, enquanto no iFlow esse motor é nativo na 
plataforma. No entender de Gonçalo Caeiro, «este produto, ao não ter a abrangência dos outros RAD 
na construção de aplicações genéricas, tem inúmeras vantagens quando o focus específico são 
workflows e formulários». 
 
Os mais recentes casos de sucesso de implementação do iFlow são o banco português 
SantanderTotta e a Obrecol, uma construtora portuguesa. Gonçalo Caeiro disse ao Semana que 
neste momento a Infosistema está a divulgar a plataforma junto de potenciais parceiros, da 
comunidade de programação Java e open source e em diversas empresas. O objectivo, segundo este 
gestor, é «disseminar junto dos vários públicos a existência de uma plataforma que pode ajudar as 
empresas a tornar os processos mais leves, ganhar produtividade, com investimentos controlados e 
retornos quase imediatos». Nesse sentido, a Infosistema está a apoiar programadores que queiram 
ter formação na plataforma; para empresas que queiram implementar os seus primeiros processos na 
ferramenta, a tecnológica portuguesa disponibiliza uma versão gratuita do iFlow. 
 
Os custos da plataforma neste momento estão divididos em três segmentos: o gratuito, 3 mil euros e 7 
mil euros, dependendo do número de processos e de utilizadores, isto porque Gonçalo Caeiro 
entende que «o custo de licenciamento do iFlow não deve ser uma barreira efectiva para que qualquer 
empresa possa agilizar os seus processos de forma a melhor enfrentar os desafios que 2009 lhe 
reserva». 
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