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Tornando acessível a tecnologia e os 

melhores serviços 
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Nossa Missão e Valores 

MISSÃO 

 Atender com qualidade e pontualidade às necessidades dos nossos 
clientes com base nas melhores práticas em tecnologia da informação 
(TI).  

 

 
VALORES 

 Organização e eficácia. 

 Ambiente de trabalho de respeito e cordialidade. 

 Relacionamento construtivo com clientes, fornecedores e parceiros. 

 Trabalho em equipe. 

 Conduta ética. 
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A ALEJANDRO Informática 

 Esta no mercado de informática desde 30 de Outubro de 1997. 

 Conta com Administradores de Banco de Dados, Desenvolvedores 
e Analistas de Sistema; 

 Escritório próprio que fica no Rua Pereira Valente, 1673, Casa 21, 
Varjota, Fortaleza, Ceara; 

 Contamos com 300 metros quadrados para projetos, treinamentos 
e reuniões para atuar no dia a dia. 
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Estrutura Organizacional 

 Diretoria 

Comercial Administrativo 
Suporte e 
Serviços 

Produtos 
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Verticais de Negócios 

 

Serviços  

De 

 Gestão de 
Banco de 

Dados 

Produtos  

Microsoft 

Equipamentos  

de  

Porte 
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Gestão de Banco de Dados 
 Redução de custos de Gestão de Banco de Dados, tendo um valor mensal, sem 

variação. 

 Aumento de produtividade de sua equipe, com a experiência de profissionais 
certificados, atuando em conjunto. 

 Atendimento pró-ativo 15x5 e reativo 24x7. 

 Aceleração de resolução de problemas, atuando de forma rápida e segura. 

 Acompanhamento dos principais indicadores de seu servidor ou banco de dados. 

 Documentação de seu ambiente sem restrição as informações de acesso. 

 Estratégia de Backup, com frequências sobmedida e monitorado, desde a geração 
do arquivo ate o envio para um lugar seguro. 

 Garantia de redundância, com o monitoramento verificando o sincronismo. 

 Melhoria constante, com uma analise tempestiva de desempenho. 

 Relatório on-line de seu ambiente, quanto a crescimento e serviços monitorados. 

 Criação de rotinas para otimização, limpeza e contenção de crescimento. 
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Produtos Microsoft 
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Equipamentos de Porte 
 

 

 

 

 

 

• Servidores, NoBreaks, Switches e Storages 
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Alguns clientes atendidos pela 
ALEJANDRO Informática 

 

Você ! 
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Estado onde temos Clientes 
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Depoimentos de alguns Clientes 
Marcelo Sanches, Gerente Governança TI na Kantar IBOPE Media 

• Utilizamos os serviços da ALEJANDRO Informática por algum tempo já, e sempre confiamos nosso ambiente 
Oracle aos seus serviços. Desde o inicio, até o momento, sempre tivemos atitudes pró-ativas da empresa.  

Marco Pedrosa, Gerente de Projetos na Fundação Gorceix 

• Na gestão dos bancos de dados dos nossos projetos, geralmente trabalhamos com grande volume de dados, 
além da necessidade de dinamismo e rapidez na implementação de ferramentas de pesquisa, validação e 
visualização das informações.  

• A ALEJANDRO Informática apresentou ótimas soluções com um custo-benefício muito bom. O monitoramento 
do banco de dados é pró-ativo e realizado por profissionais experientes, o que indica confiabilidade ao nosso 
sistema e reduz a praticamente zero as paradas por problemas técnicos. Espero que possamos continuar essa 
parceria e desenvolver outros projetos em conjunto. 

Sérgio Chimeli, Coordenador de TI na Fameccanica do Brasil 

• O serviço de monitoramento de banco de dados, na Fameccanica do Brasil, era realizado por uma consultoria 
Italiana devido a matriz ser na Itália. Tínhamos muitos problemas decorrentes de diferença de horários, 
divergência cultural, problemas devido ao idioma. Decidi então estabelecer uma parceria com uma consultoria 
brasileira que me oferecesse o mesmo nível de serviço e ainda melhor, e foi neste momento que começamos 
com a ALEJANDRO Informática uma parceria que é forte até hoje. Excelente serviço, com profissionais 
extremamente capacitados e atualizados, e o mais importante, sempre disponíveis para lhe atender. Relação 
Custo X Benefício é excelente. Recomendo ALEJANDRO Informática. 
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Depoimentos de alguns Colaboradores 
André Diniz, DBA Oracle na ALEJANDRO Informática 

• A ALEJANDRO Informática, além de ser uma empresa que se preocupa com o sucesso e satisfação do cliente, 
também se preocupa com o bem estar e com o desenvolvimento de seus colaboradores, mantendo assim, uma 
equipe altamente motivada e preparada para qualquer desafio que possa surgir em nosso dia a dia. 

 
Djones Oliveira da Silva, DBA na ALEJANDRO Informática 

• Trabalhar na ALEJANDRO Informática é trabalhar em uma empresa, onde todos se ajudam e torcem para que o 
outro tenha sucesso, proporcionando oportunidade de crescimento profissional e novos desafios, acredito que 
esse espírito de união faz com que a empresa se diferencie no mercado de informática. 

Halison Oliveira, Consultor Comercial na ALEJANDRO Informática 

• Trabalhar na ALEJANDRO Informática e contar com iniciativas que oferecem suporte para nossa formação 
profissional, conhecimento no negocio, atingindo metas e foco na qualidade do serviço. Minha experiência na 
ALEJANDRO Informática tem sido muito boa, além de consolidar minha postura profissional, aprendi métodos 
de trabalho e me reinventei no quesito atendimento. 

Jessica Matos, Assistente Administrativo, na ALEJANDRO Informática 

• A ALEJANDRO Informática nos proporciona um bom ambiente de trabalho no dia a dia, temos boas 
oportunidades de aprendizado, cada dia novos desafios, que nos tornam mais capacitados e mais atuantes no 
nosso segmento. 
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Telefone: (85) 3181-2277 / (85) 99106-9574 
comercial@alejandro.inf.br 


