
 

Pacote de consultoria em informática sob medida 

 

Nossa missão 

Através do início de uma parceria, queremos usar nossos mais de 16 anos de experiência na área de informática para 

criar um projeto de acordo com suas necessidades totalmente customizado para o seu negócio. 

  

Pacote Empreendedor Pacote Micro Empresa Pacote Pequeno Porte Pacote Condominio

Vendas e consultoria na compra de todo tipo de 

equipamentos e periféricos em informática a a a a
Consultoria em armazenamento e back-up de 

arquivos a a a a
Consultoria em planos de internet e segurança da 

informação a a a a
Consultoria em configuração de computador para 

trabalhar a a a a
Consultoria em virtualização de desktops a a a
Consultoria em configuração de Redes (WiFi ou 

Cabeada) a a a a
Consultoria em configuração de Telefonia a a a a
Consultoria em CFTV a a a a
Uma vez R$ 295 R$ 470 R$ 640 R$ 475

Contrato de 1 ano R$ 45 / Mês R$ 71 / Mês R$ 96 / Mês R$ 71 / Mês



Como funciona 

Faremos uma reunião onde conversaremos sobre sua empresa, seus desafios internos e externos. O objetivo é entender 

a sua posição no mercado e também seus processos em linhas gerais para podermos então partir para a definição das 

suas necessidades de negócio. Vamos estabelecer juntos quais serviços de consultoria poderão lhe ser mais úteis e 

então nós da Techno Job criaremos um projeto com tudo documentado listando todas as atividades que faremos (nós 

e/ou vocês) para cada necessidade de negócio identificada.  

Uma vez 

O contrato em Uma vez serve para que possamos levantar esse projeto já mencionado acima e ficarmos trabalhando 

juntos até o término deste projeto que durará no máximo 2 meses, ou seja, neste tempo estabeleceremos o projeto, 

você o irá aprovar significando que as duas partes estarão em comum acordo e as atividades nas quais a Techno Job será 

responsável devem ir até no máximo 2 meses após o nosso contrato de consultoria. 

Contrato de 1 ano 

Assim como o contrato em Uma vez, levantaremos a primeira versão deste projeto mencionado acima. É normal que um 

projeto mude ao longo de sua execução, portanto, a diferença entre o contrato de Uma vez e o de 1 ano é justamente 

que em 1 ano faremos o projeto e faremos o follow-up e adaptação deste projeto ao longo desse um ano. Caso o 

projeto termine em menos tempo, que também é comum, descobriremos mais necessidades de negócio onde possamos 

agir, sempre definindo e formalizando um projeto para tal. Ao fim de um ano, faremos o encerramento do nosso 

contrato ou talvez a extensão por mais tempo já que todos os projetos são únicos e personalizados. 

Visão geral dos nossos serviços de consultoria 

Vendas e consultoria na compra de todo tipo de equipamentos e periféricos em informática 

A Techno Job já trabalha há mais de 16 anos com a compra de suprimentos para informática desde memórias e 

processadores a mouses e impressoras. Estamos cientes que a oferta do mercado pode ser mais vantajosa do que 

comprar diretamente conosco portanto nesta consultoria faremos o levantamento de quaisquer equipamentos em 

informática que você necessite e lhe entregaremos opções de compras com até três cotações. Poderemos também lhe 

oferecer serviços adicionais como instalação e configuração, porém, pagos a parte de acordo com a necessidade. 

Também poderemos avaliar os equipamentos que você já dispõe e indicar a sua viabilidade dentro do escopo das suas 

necessidades de negócio. É comum clientes quererem validar se alguma cotação já entregue por uma terceira empresa 

ou entidade condiz realmente com suas reais necessidades quanto a valor e qualidade. 

Consultoria em armazenamento e back-up de arquivos 

Servidor local ou na nuvem? Necessita de servidor ou uma unidade de disco externa (USB ou HD externo) pode resolver 

seu problema? Qual a mais segura?  



Analisaremos esses e outros fatores relacionados com a sua necessidade e faremos uma indicação com até três opções 

para você seguir listando em cada uma delas seus prós e contras para que você possa entender todos os aspectos 

relacionados a cada uma delas. 

Podemos também lhe oferecer produtos e serviços adicionais contratados a parte de acordo com o que precisa. 

Consultoria em planos de internet e segurança da informação 

Existem diversos provedores de internet e cada um com diversos planos de internet. Cada plano e configuração trata as 

informações trocadas na rede mundial de uma forma. Nós analisaremos o seu negócio e indicaremos até três opções 

com seus respectivos prós e contras para você poder analisar indicando nossa recomendação 

Caso necessite de serviços de instalação ou configuração, também poderemos lhe acessorar oferecendo produtos ou 

serviços adicionais contratados a parte. 

Consultoria em configuração de computador para trabalhar 

Pacote Office Pro ou Home? Anti-vírus Avast ou McAfee? Coloco senha ou deixo o computador sem? É seguro criar mais 

um usuário no meu windows ou outro usuário pode acessar meus arquivos? 

Essas são algumas das dúvidas que muitas pessoas se perguntam no momento de configurar uma estação de trabalho e 

sabemos que isso vai muito mais além do que meramente instalar um software. Temos experiências com diversos ramos 

de trabalho onde provamos um ou outro pacote, uma ou outra configuração, serem mais vantajosas do que outras. Lhe 

indicaremos aquilo que é mais recomendado para a sua necessidade e a necessidade de cada pessoa que trabalha com 

você. 

Também temos a possibilidade de lhe vender softwares e configurá-los para você e esses produtos e serviços podem ser 

contratados por você separadamente. 

Consultoria em virtualização de desktops 

Com a intenção de redução de custos e até de complexidade, é possível a instalação de thin clients com sessões virtuais. 

Em outras palavras, você pode dividir um servidor em vários computadores e cada usuário pode acessar sua parte 

específica com toda a segurança como se estivesse acessando uma máquina própria.  

Já imaginou você conseguir logar com sua conta do Windows em qualquer estação de trabalho dentro da sua empresa 

ou talvez até acessar a sua área de trabalho remotamente da sua casa sem ter que se preocupar em carregar um laptop 

ou arquivos em dispositivos USBs? A virtualização pode ajudar com isso e, caseo se encaixe em sua necessidade ou seja 

uma boa opção para o seu negócio, faremos a análise de parceiros externos que podem oferecer esse serviço ou mesmo 

a configuração e instalação de um servidor local em sua empresa. Você terá até três opções com seus devidos prós e 

contras para que possa decidir entre elas. 

Caso sua necessidade e opção seja ter um servidor local com thin clients ou acesso com máquinas pessoais, podemos lhe 

oferecer todos os produtos à venda no mercado bem como também a configuração destes a serem contratados 

separadamente. 



Consultoria em configuração de Redes (WiFi ou Cabeada) 

Cada uma tem sua vantagem e desvantagem mas uma é sempre mais indicada para a sua necessidade. Faremos o 

levantamento deste tópico de acordo com o seu negócio e lhe recomendaremos a ideal e como utilizá-la. 

Podemos oferecer o serviço de instalação e configuração de redes, cabeamento e/ou configuração e manutenção de 

roteador e access points dentro da sua empresa. 

Consultoria em configuração de Telefonia 

Hoje em dia existem muitas opções de como estar pronto para atender ao seu cliente. E-mails, mensagens de texto e 

vídeo e ligação para celulares. Muitas empresas têm a necessidade de possuir uma central telefônica interna para 

redirecionamento de chamadas internas, ramais, URA, etc. 

Caso seja de sua necessidade, faremos o levantamento de até três opções com seus respectivos prós e contras e lhe 

indicaremos a nossa recomendação. A venda dos equipamentos, intalação e configuração também poderão ser feitas 

através da Techno Job com esses sendo contratados a parte. 

Consultoria em CFTV 

O monitoramento via circuito fechado de televisão é cada vez mais utilizado já que você pode monitorar suas câmeras 

de onde estiver via internet e também, caseo queira, gravar a captura de cada câmera para posterior visualização. 

Câmeras podem ser instaladas interna e externamente em suas empresas, casas, apartamentos e condomínios e nós já 

temos bastante experiência em diversas implementações com várias finalidades diferentes. 

Lhe entregaremos três opções de instalação de CFTV de acordo com sua necessidade sempre indicando os prós e 

contras de cada uma para que você escolha a que mais se adapta a sua opção. Poderemos também prestar o serviço de 

venda de equipamentos, instalação e configuração de todo o aparato necessário sendo contratados a parte. 


