A Tecnodata
A Tecnodata é empresa
especializada em prestação de
serviços relacionados à
Tecnologia da Informação (TI).
Há quase vinte anos
desenvolve seu trabalho,
sempre voltado para a
valorização e reconhecimento
de seus proﬁssionais e
colaboradores, e para o
atendimento eﬁciente
de seus clientes.

As atividades
Suas atividades compreendem
Projetos de Infraestrutura de
TI (Tecnologia da Informação),
Desenvolvimento, Manutenção e
Integração de Sistemas e
Alocação de Proﬁssionais,
especialistas em suas áreas de
atuação, que promovem, desde
a implantação da infraestrutura
até o desenvolvimento e o
gerenciamento de projetos e de
sistemas, feitos também sob
encomenda. A saber:

Projetos de
Infraestrutura de TI:
A Tecnodata possui vasta
experiência em projetos na área
de Infraestrutura de Tecnologia
da Informação:
Suporte a Sistemas
Operacionais Mainframe, Linux,
Unix, HP OpenVms e Windows
Gerenciamento de Segurança
Messaging and File Transfer
(Mail Servers, Websphere MQ,
NDM, Connect Direct,
BlackBerry)
Applications Servers
Bancos de Dados
SOA e SOAP
Gerenciamento de Rede
Standard Operating
Environment (SOE)

Desenvolvimento,
Manutenção e
Integração de
Sistemas:
Oracle 9i, 10g e 11g (por
proﬁssionais certiﬁcados OCP e
instrutores da própria Oracle)
PL/SQL
Oracle Forms/Report

DOT NET
Visual Basic
Java
Cobol
Migração de Sistemas em geral
(VB para DOT NET, Cobol para
novos releases de Cobol ou
outras linguagens)
Fábrica de Software com
capacidade inicial de 5.000
horas por mês
Sistemas de Gestão Imobiliária
(SGI), de propriedade da CSB,
empresa do mesmo grupo da
Tecnodata.

Alocação de
Proﬁssionais de TI:
A Tecnodata aloca proﬁssionais
especializados nas diversas áreas
de TI, conforme as necessidades
de cada cliente:
Administradores de Bancos de
Dados (DBA)
Analistas de Sistemas
Analistas de Suporte
Analistas Programadores
Coordenadores
Gerentes
Especialistas em TI

Gerenciamento de
Projetos:
Recrutamento de pessoal
Gerenciamento de recursos
Deﬁnição e gerenciamento de
escopo
Cronograma
Documentação baseada nos
principais modelos de mercado
(PMP/RUP/UML)

Características que diferenciam a Tecnodata
A começar pela sua trajetória de
quase vinte anos de trabalho e
realização, fruto de dedicação
e proﬁssionalismo, a Tecnodata
prima pela qualidade de seus
serviços em todas as etapas de
sua realização. É ﬁel ao
cumprimento de seus prazos e
oferece preços justos e
compatíveis com o mercado.

A primeira delas é a longevidade
da relação com os seus clientes
que, sempre muito saﬁsfeitos
com o trabalho da empresa e
de seus proﬁssionais, ampliam,
renovam e investem em novos
projetos e novos contratos, de
forma a privilegiar a Tecnodata
com a continuidade da prestação
de seus serviços.

Para tanto, seus proﬁssionais são
cuidadosamente selecionados,
mediante meticulosa análise de
responsável especializado da
Tecnodata. Os candidatos são
entrevistados pessoalmente e
avaliados de forma individual.
São considerados, para além da
formação e do conhecimento, a
responsabilidade, o
comprometimento e o
desempenho de cada um dos
colaboradores que compõem o
quadro da empresa.

A segunda diz respeito ao
levantamento de requisitos
funcionais para a elaboração de
futuros projetos, para o que a
Tecnodata oferece no primeiro
contato, um proﬁssional que, em

Além disso, a Tecnodata investe
constantemente na atualização e
treinamento de seus
proﬁssionais, conferindo-lhes
mais conﬁança e competência.
E não poderia ser diferente, pois
a Tecnodata tem por princípio
valorizar e reconhecer os seus
proﬁssionais pela qualidade
do trabalho e, sobretudo, pelo
esforço empreendido diariamente
na execução de suas tarefas. Por
isso, além de contar com todo
o apoio e suporte da Tecnodata
para o atendimento de suas
necessidades, e de seus clientes,
são boniﬁcados com premiações
em dinheiro por destacarem-se
em atuações reconhecidas pelas
empresas contratantes.
A essas características, se unem
duas outras e especiais
particularidades da Tecnodata.

conjunto com a equipe do
cliente, o auxiliará na produção
de documentação e artefatos
que comporão a modelagem de
seus projetos.
E é dessa forma que trabalham
juntos o Citigroup no Brasil e
a Tecnodata, numa relação de
estreita conﬁança há quase vinte
anos e que se renova
continuamente a cada novo
projeto, a cada necessidade
atendida, a cada prazo cumprido,
a cada inovação implantada e,
claro, a cada meta e sucesso
alcançados.

Alguns casos de sucesso
Setor Financeiro
1. Consolidação de Data
Centers
Como parte de um Projeto de
Consolidação de Data Centers, a
Tecnodata participou da
regionalização de um dos
maiores Bancos do mundo, e o
transferiu do Brasil para Costa
Leste dos Estados Unidos.
Atuação da Tecnodata
Participação no planejamento
e execução do Projeto que
envolveu a aquisição de novos
servidores HP com o Sistema
Operacional OpenVms e Bancos
de Dados Oracle.
Responsável pela parte de
software e de ambiente
operacional, efetuou a
conﬁguração do Sistema
Operacional, a instalação e
conﬁguração de Oracle, a
migração da Base de Dados de
Oracle 6 para 7, a instalação das
aplicações nos novos ambientes,
a implementação de ambientes
de desenvolvimento, de
homologação ou aceite, de
contingência e de produção,
entre outras atividades.
A Tecnodata permanece
responsável pela manutenção
e suporte do aplicativo Oracle e
pelo ambiente operacional, além
de promover as atualizações:
migração de OpenVms para
Unix, de Oracle 7 para 8 e depois
para 9i e, em 2008, para 10g.
Os aplicativos foram igualmente
migrados por proﬁssionais da
Tecnodata para novas
tecnologias: de Forms 4.5 para
Forms 10g, novas
funcionalidades foram instaladas

e a aplicação foi transferida para
o ambiente web.
E a parte operacional do sistema
foi totalmente automatizada por
meio de OPC (Maestro).

2. Crédito e Risco
Participação em grande projeto
na área de Crédito e Risco da
mesma Instituição Financeira,
que decidiu implementar um
único Sistema de Crédito e Risco
para o atendimento de suas
ﬁliais, presentes em 25 países da
América Latina e México.
Atuação da Tecnodata
Responsável por toda a parte
concernente a Bancos de Dados
(Oracle) e Ambiente Operacional
(Sistema Operacional Unix TR64).
A Tecnodata permanece
responsável pela manutenção
e suporte do aplicativo Oracle e
pelo ambiente operacional, e já
operou diversas migrações: de
Oracle 7 para 8, de 8 para 9i e de
9i para 10g.

3. Standard Operating
Environment (SOE)
Projeto de migração de Windows
3.11 para Windows NT, com
adoção da metodologia SOE
(Standard Operating
Environment), realizado no Banco
mencionado, cujo parque
dispunha de cerca de 5.000
desktops (Sistema Operacional
Microsoft Ofﬁce, mais de 600
aplicações Client/Server e
Standalones).
Atuação da Tecnodata
Planejamento e execução do
Projeto, que envolveu a
preparação, montagem do
ambiente e a certiﬁcação de

cerca de 600 aplicações (de
Windows 3.11 passaram para
o ambiente Windows NT), a
documentação do processo, de
problemas e prestação de contas
para as áreas de
desenvolvimento dos respectivos
sistemas, a geração de imagens
do Sistema Operacional e
Aplicativos, e a sua distribuição
de forma automática.

4. Centro de
Informações (CI)
Conhecido nas décadas de 80 e
90 por Centro de Informações, o
CI é hoje o atual Data
Warehouse (DW), ou seja, um
grande repositório de
informações relevantes para as
empresas, organizado e
equipado com ferramentas
capazes de explorar e sumarizar
tais informações, de acordo com
as necessidades.
A Tecnodata foi contratada pela
Instituição Financeira já citada
para administrar o Centro de
Informações, em 1992. O Banco
considerou, para tanto, o fato de
o principal executivo da empresa
ter sido um dos responsáveis
pela sua implantação, no período
de 1985 a 1990.
O CI utilizava o produto Focus
(Information Builder) como
linguagem de quarta geração
e como Base de Dados em
um ambiente Mainframe, sob o
Sistema Operacional VM/CMS da
IBM. A Base de Dados
constituía-se de informações
de RH, Contabilidade, Clientes,
Movimentos, Contas Correntes e
seus principais usuários eram as
áreas ﬁnanceira, de RH, de
auditoria e inspetoria, e
operacionais.

Alguns casos de sucesso
Atuação da Tecnodata
Administração da Base de
Dados; treinamento de cerca
de 300 usuários na linguagem
Focus, por meio de cursos
ministrados na organização;
suporte; deﬁnição de interfaces
a serem obtidas dos sistemas
legados; cargas de informações
provenientes de fontes externas
à organização; processos batch
para atualização das informações
na base do CI; administração
do ambiente operacional e do
sistema operacional IBM VM/
CMS.

5. Criação e
Implantação de Área
Regional de Tecnologia
Em 2003 a Tecnodata foi
convidada para ajudar na criação
e implantação do Centro
Regional de Tecnologia no Brasil,
de seu cliente, o Banco
mencionado.
Atuação da Tecnodata
Proﬁssionais especializados da
empresa foram disponibilizados
para serem contratados;
identiﬁcação e contratação, na
forma de alocação, de
Administradores de Bancos
de Dados (DBA), Analistas de
Sistemas, Analistas de Suporte,
Analistas Programadores e
Especialistas em TI para a
criação de referida Área de
Tecnologia.
Desses proﬁssionais, muitos
hoje são funcionários do Banco,
e ocupam diversos cargos de
gerência e coordenação.
A Tecnodata permanece uma de
suas principais fornecedoras de
recursos pessoais em TI.

Setor Industrial

Setor Imobiliário

6. Regionalização e
consolidação de Data
Center

8. Sistemas de Gestão Imobiliária (SGI)

Regionalização de Data Centers
de grande Indústria Multinacional:
vários Data Centers da América
Latina foram regionalizados em
São Paulo e posteriormente nos
Estados Unidos.
Atuação da Tecnodata
Planejamento e execução do
Projeto, que envolveu Upgrade
de Hardware e Software,
padronização de ambientes de
produção, adoção de ferramentas de automatização de processos de produção e suporte.

Em 2000 a Tecnodata fundou
a Challenge Solutions Builder
CSB, empresa dedicada
exclusivamente ao
desenvolvimento de softwares,
da qual detém 50%.
Ao longo desses anos a CSB
desenvolveu o SGI – Sistemas de
Gestão Imobiliária, um de seus
principais ativos, destinado ao
atendimento do setor imobiliário.
Trata-se de produto comercial,
implantado com sucesso em
grandes imobiliárias de São
Paulo:
Bamberg,
Coelho da Fonseca, e
Delfort & I.Price.

7. Standard Operating
Environment (SOE)
A Tecnodata foi responsável pela
migração do parque de
desktops, de referida Indústria,
de Windows NT para
Windows 2000. O Projeto incluiu
o desenvolvimento de imagem,
padronização e aplicação de
certiﬁcações em mais de 5.000
desktops, localizados em
diversas ﬁliais existentes no
Brasil.
Atuação da Tecnodata
Planejamento, documentação,
preparação e montagem de
laboratório e certiﬁcação de
aplicações para o novo ambiente,
montagem de pacotes, deﬁnição
de imagens a serem distribuídas,
testes e manutenção.

Para mais detalhes, consulte o
endereço eletrônico:
www.csbconsulting.com.br

Importante
É graças à combinação desses
fatores, que inclui a longevidade e a
continuidade dos serviços
prestados e, particularmente, a forma
de conduzi-los e a seus proﬁssionais,
bem como o modo de relacionar-se
com seus clientes, que o resultado é
a própria história de vida da
Tecnodata. História essa contada
através de seus casos de sucesso.
Devidamente estruturado e
consolidado, este é o
perﬁl da Tecnodata.

