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RecoveryPlanner recebe Prêmio de Mérito de Exportação
do Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América
Trumbull, CT, EUA – 9 de Fevereiro de 2010. A RecoveryPlanner, líder em software e
serviços de Risco, Gerenciamento de Incidentes, Continuidade de Negócios e Recuperação
de Desastre, anunciou o recebimento do Prêmio de Mérito de Exportação do Departamento
de Comércio dos EUA. Este prêmio é dado a empresas que tiveram sucesso ao entrar no
mercado internacional.
“Com dezenas de regulamentações e modelos de Gerenciamento de Continuidade de
Negócio (GCN) surgindo, a ênfase em Continuidade de Negócio vem ganhando um apelo
internacional significativo” disse Monica Goldstein, Vice-Presidente Executiva da
RecoveryPlanner. Empresas no mundo inteiro reconhecem que a avaliação dos riscos
associada a um planejamento contínuo e informações confiáveis são os pilares de toda
estratégia de Continuidade de Negócios. Direcionadas por regulamentações complexas e
por um sistema de governança, as empresas precisam elaborar planos e principalmente
mantê-los atualizados a fim de atender as exigências dessas regulamentações e para isso é
necessário a tecnologia de um software, assim como de serviços profissionais
especializados. A RecoveryPlanner e sua rede de parceiros internacionais fornecem
produtos e serviços a empresas de todos os tamanhos que precisam estar em conformidade
com os requerimentos dessas regulamentações e do sistema de governança.
A possibilidade de conduzir negócios internacionais com grandes entidades estrangeiras
pode ser intimidador, disse Monica Goldstein da RecoveryPlanner. Assuntos como
impostos, considerações legais, e processos de pagamento do comércio internacional são
extremamente complexos e desafiadores. Para a RecoveryPlanner, a assistência do
Departamento de Comércio dos EUA tem sido um recurso inestimável. O Departamento de
Comércio demonstrou sua capacidade em utilizar seus recursos proporcionando orientação
especializada em mercados estrangeiros.
O produto RPX da RecoveryPlanner é construído como uma aplicação baseada na web e
entregue como Software as a Service (SaaS) – Software como Serviço – ou oferecido como
uma licença On Site. O produto foi projetado para acomodar linguagens internacionais
facilmente. Clientes internacionais com acesso a web simplesmente acessam um website
seguro, conectam-se e utilizam o RPX.

Utilizando um network de parcerias, que inclui revendas e consultores, a RecoveryPlanner
oferece aos seus clientes globais conhecimento das regulamentações assim como apoio
técnico direto. Os parceiros da RecoveryPlanner auxiliam na customização do seu produto
às necessidades locais dos seus clientes internacionais enquanto oferecem suporte do
produto à nível mundial.
Sobre a RecoveryPlanner.com, Inc. – Gerenciamento de continuidade de negócios
Fundada por especialistas em continuidade de negócios e recuperação em 1999, a
RecoveryPlanner fornece Business Continuity Management (Gerenciamento em
Continuidade de Negócios). A RecoveryPlanner é pioneira no conceito de soluções web de
BCM e recuperação de desastres e continua a definir tendências como a integração do ciclo
de vida da continuidade de negócios em uma solução abrangente, fornecendo uma
plataforma de planejamento adequada ao tamanho da empresa e agregando serviços
completos de recuperação de desastres.
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