


QUEM 
SOMOS?



Quem Somos?
A SimplesMente Tecnologia e 
Desenvolvimento em informática, 
inscrita no CNPJ 07.015.199/0001-70. 
Criada em 2005, por Bruno Calado, que 
desenvolveu uma metodologia de 
gestão simples e prática capaz de 
otimizar as soluções de tecnologia 
necessárias para cada tipo de 
empresa, garantindo disponibilidade e 
alto desempenho.

BRUNO CALADO

“A ideia de abrir a empresa surgiu quando 
percebemos que poderíamos criar mecanismos 
de monitoramento que nos permitiriam 
visualizar em tempo real todos os recursos 
disponíveis e agir em tempo hábil para evitar 
futuros problemas, dessa forma sobrava tempo 
para buscar novas soluções.”
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MISSÃO, VISÃO E 
VALORES
MISSÃO

Oferecer consultoria de tecnologia que atende as 
necessidades dos clientes, com foco na qualidade e alto 
desempenho, minimizando os custos e maximizando os 
processos de sistema e produtividade dos usuários.

VISÃO

Ser referência no estado de Pernambuco pela eficiência, 
qualidade e inovação de nossas soluções, atuando no 
segmento de gestão de tecnologia e informação. 

VALORES

Proatividade, eficiência, valorização do ser humano, 
colaboração, comprometimento e preocupação com a 
satisfação de nossos clientes.



SERVIÇOS



CONHEÇA

Z

NOSSOS SERVIÇOS

AUTOMAÇÃO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

SEGURANÇA E ACESSO

SUPORTE E HELP-DESK

TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE 
OBRA

DESENVOLVIMENTO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENDA DE PRODUTOS

CONSULTORIA EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Gestão de T.I,  controladores de 
domínio, banco de dados e 
arquivos, suporte ao usuário. 

Segurança, rotinas de backup 
automatizadas e treinamentos. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS



GESTÃO E 
MONITORAMENTO

Monitoramento em tempo real de todos 
os ativos de processamento de dados da 
rede.



A cada dia a demanda dos Sistemas de Comunicação e 
a necessidade de escalabilidade dos sistemas de rede é 
indispensável para que as empresas aumentem sua 
produtividade e competitividade. Uma infraestrutura 
flexível, que permita o crescimento da empresa em 
tempo real com agilidade e o mínimo de impacto 
possível contribui diretamente nos resultados que se 
quer alcançar. O cabeamento estruturado fornece:

CABEAMENTO 
ESTRUTURADO
Elaboração de projetos, instalação e 
reestruturação de cabeamento estruturado de 
dados, voz e vídeo. Soluções inteligentes, de alto 
desempenho e segurança, atendendo as normas e 
padrões nacionais e internacionais.

Projetos com versatilidade para uma 
infra-estrutura que permita a operação 
simultânea de todos os tipos de equipamentos e 
aplicações de processamento de dados com 
comunicação via IP (Internet Protocol).



Fundamental para a execução de obras residenciais, 
comerciais e industriais. Somente com ele, é possível 
definir a necessidade do cliente, levantar os pontos 
críticos e permitir a boa gestão e acompanhamento 
da obra.  Dispomos de projetos:

SERVIÇOS 
ELÉTRICOS DE 
BAIXA TENSÃO

RESIDENCIAIS

INDUSTRAIS

COMERCIAIS

Acompanhamos a execução do projeto desde a 
sua concepção ao acabamento. Elaboramos 
orçamentos, acompanhamentos de compra e 
indicações de fornecedores com o melhor 
custo-benefício.  Além disso, fazemos a execução 
do projeto na obra, montagem de quadros e 
finalização da obra com a instalação de 
luminárias e acabamentos elétricos. 



WIFI
Nessa nova era da tecnologia já não importa o meio 
que usamos para nos conectar, o importante de 
verdade é estar conectado de forma rápida e 
segura.

É por isso que nós, da simplesmente tecnologia e 
desenvolvimento, elaboramos e executamos 
projetos de sitesurvey para redes com pequeno, 
médio e grande porte.  Instalações residenciais e 
comerciais, além de projetos para rede outdoor de 
longo alcance.

“Em nosso dia a dia, as redes wifi estão cada vez mais 
em evidência, fazendo parte de nossas vidas quase que 
o tempo todo.”



VENDA E LOCAÇÃO 
DE PRODUTOS

LOCAÇÃO:

Fazemos a locação de computadores e 
impressoras, circuito fechado de TV, cerca 
elétrica, central de alarme e nobreaks.

Diversos produtos relacionados à 
tecnologia como: computadores e 
notebooks, roteadores, switchs, antenas, 
nobreaks e estabilizadores.

Além disso, vendemos também ativos e 
passivos de rede, centrais de telefonia, 
controladores de acesso e CFTV.

VENDA:



CLIENTES



CLIENTES ALTO DESEMPENHO
significa maior capacidade de produtividade; 
buscando soluções tecnológicas simples e 
descomplicadas é possível transformar os custos 
com tecnologia em investimentos rentáveis para o 
seu negócio.

Elaboramos projetos para gestão de todo 
departamento de tecnologia de maneira 
autônoma e dedicada. Atualmente, com mais de 
7000 atendimentos realizados, oferecemos 
produtos e serviços dos mais variados 
segmentos, atendendo a cada necessidade.



NOSSOS CLIENTES 
CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES!



CONSIDERAÇÕES
FINAIS



OBRIGADO!

A SimplesMente Tecnologia, desde já, se dispõe 
inteiramente à disposição para dirimir quaisquer 
dúvidas que possam existir.

(81)98291-6060
@simplesmentecnologia
simplesmenteinfo.com.br

CONTATO:
INSTAGRAM:

SITE:


