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 “Desde 1991, a ConsulData atua de forma íntegra no mercado global de Tecnologia da Informação 
(TI). Proporcionado pelo esforço da nossa equipe, o diferencial deste trabalho fica por conta da prestação 
de serviços com qualidade e respeito aos colaboradores, clientes e parceiros. Essa conduta trouxe 
credibilidade técnica, administrativa e comercial, possibilitando atuar em todo o Brasil e outros países. Ao 
longo destes anos, muitos desafios e conquistas também fizeram parte desta história de sucesso.

 Durante esta trajetória, a empresa ofereceu soluções tecnológicas em mais de 700 clientes, gerando 
um relacionamento ético, confiável e profissional. Após anos de caminhada, constatamos o crescimento 
agregado ao dia-a-dia, com a chegada de novos produtos e demandas, especialmente as necessidades do 
Porto e Bacia de Santos/SP. Diante deste cenário, remodelamos todo o negócio, dando origem ao Grupo 
ConsulData, focado em soluções tecnológicas unificadas e providas por um único fornecedor.

 Para atender o mercado global, nossos produtos e serviços estão separados em unidades de ne-
gócios: CONSULTORIA, INFRAESTRUTURA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, INTERNET & TELECOM, EN-
GENHARIA, SOLUÇÕES EDI, DATA CENTER & CLOUD e CIBERSEGURANÇA. Esta divisão nos coloca 
entre as principais integradoras nacionais, oferecendo, inclusive, atendimento internacional. A dinâmica 
deste mercado ainda nos estimula pela melhoria contínua e valorização das pessoas. A conquista do 
CRCC Petrobras (Certificado de Registro e Classificação Cadastral) é prova deste esforço para atender com 
qualidade os mercados em crescimento no País e no mundo.

 Atuamos fortemente na prestação de serviços para a cadeia de petróleo e gás, recintos alfandegados e 
terminais portuários, contribuindo para a modernização do complexo portuário santista, o maior da América 
Latina, e demais parques logísticos em portos espalhados pelo Brasil. Somos instaladores Furukawa Solution 
Provider Gold, oferecendo garantia estendida nos produtos instalados. Também possuímos representação 
técnica e comercial de importantes marcas e produtos mundiais, como a Trend Micro, Digifort, Riversoft,  
Microsoft, Mandic, Dell (Partner Direct Preferred), entre outras.

 No lado institucional, a ConsulData possui o selo de Empresa Cidadã, emitido pelo Distrito 4420 do 
Rotary International (Rotary Club de Santos-Oeste), e faz parte da Câmara Setorial de TI&C da Associação 
Comercial de Santos (ACS), entidade com mais de 140 anos. Também colaboramos para o fortalecimento 
empresarial, fazendo das regiões onde atuamos referências em infraestrutura, tecnologia e inovação. É por 
tudo isso que me sinto feliz em apresentar parte desta trajetória, pois são mais de duas décadas provendo 
soluções tecnológicas integradas. Obrigado a todos, em especial aos colaboradores, clientes e parceiros 
que são a marca desta gratificante história”. 

NÓS SOMOS A CONSULDATA:
HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS PROVENDO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Luís Carlos Tenório Marcondes
Fundador - Diretor Presidente  

O LUGAR ONDE ESTAMOS:
PROVENDO SOLUÇÕES DE SANTOS E REGIÃO PARA O MUNDO

 Estrategicamente localizada no Centro Histórico de Santos/SP, às margens do maior porto da América 
Latina, a ConsulData acumula anos de expertise tecnológica. Atuar no cais santista, desenvolvendo soluções 
para eliminar gargalos operacionais de importância internacional permitiu à empresa adquirir elevados níveis de 
conhecimento. Este pioneirismo possibilitou atuar em projetos em todo o Brasil e exterior, fornecendo inteligência 
para diversos setores. Os portos de Barcarena/PA, Suape/PE, Salvador/BA, Vitória/ES, Porto Açu/RJ, Rio de 
Janeiro/RJ, Paranaguá/PR, São Francisco de Sul/SC, Imbituba/SC, Rio Grande/RS e Manaus/AM são outros 
exemplos de projetos bem sucedidos pela empresa em todo o complexo portuário nacional.

 A Região Metropolitana da Baixada Santista/SP é considerada uma das mais importantes do Brasil, 
concentrando pujança política, econômica e administrativa nos setores da Indústria, Comércio, Serviços, 
Turismo, Educação, Meio Ambiente, Pesca, Petróleo & Gás, Porto, Logística e Comércio Exterior. Santos/SP é 
a cidade polo da região, que também é formada pelos municípios de Bertioga, Guarujá, Cubatão, São Vicente, 
Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe. Juntos, eles somam quase 2 milhões de habitantes. Em épocas 
sazonais, durante as férias de verão, esta população cresce consideravelmente.

Indicadores de Santos:
• Localização: Estado de São Paulo - Brasil.
• IDH: 6º do Brasil e 3º de São Paulo (IBGE 2010).
• Orçamento municipal: R$ 2 bilhões (PMS 2014). 
• Área total do município: 271 km2.
• Santos - Ilha: 39,4 km2.
• Santos - Continente: 231,6 km2.
• Ano de fundação: 1546.
• Aniversário: 26 de Janeiro.
• População: 418.288 (IBGE – estimativa 2007).
• Altitude: 2 metros.
• Clima: Tropical.
• Temperatura: 25º C (média anual).
•  Atividade econômica: Porto, Comércio, Turismo e Pesca.
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 A ConsulData oferece soluções completas 
em Tecnologia da Informação. Seus produtos 
e serviços atendem desde a fase preparatória de 
uma obra até a gestão dos negócios. Esta meto-
dologia visa o conforto do cliente final e a gerência 
compartilhada das soluções num único fornecedor. 
Depois que a base tecnológica está constituída, ela 
também auxilia na consolidação dos sistemas de 
rede, comunicação de dados, conectividade, internet, 
telecomunicações, e-mail, cloud e segurança da 
informação. Para projetos deste tipo, a empresa in-
dica, implanta e gerencia as melhores tecnologias, 
colocando à disposição do mercado todas as com-
petências de suas equipes administrativa, técnica e 
comercial. Acesse o site www.consuldata.com.br e 
conheça mais sobre cada unidade de negócios:

CIBERSEGURANÇA

DATA CENTER & 
CLOUD

SOLUÇÕES EDI

ENGENHARIACONSULTORIA

INFRAESTRUTURA

VIGILÂNCIA 
ELETRÔNICA

iNTERNET & 
TELECOM

NOSSAS 
UNIDADES DE 

NEGÓCIOS:
SOLUÇÕES TECNOLÓCICAS UNIFICADAS 

NUM ÚNICO PROVEDOR

Depois que consolida a base tecnológica no ambiente interno do cliente, a ConsulData auxilia na melhoria 
dos sistemas de rede, comunicação de dados e segurança da informação de suas operações. Para projetos 
com essas características, a empresa coloca em campo sua unidade de negócios e atendimento comercial 
especializada em CONSULTORIA. Os serviços ofertados são:

CONSULTORIA

Plataforma Linux

Plataforma FreeBSD

Plataforma Microsoft

Servidores e Storages

Segurança da InformaçãoOutsourcing

NetSec

CDTMon

Network

Microsoft - Office 365
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Esta unidade é especializada em soluções para a segurança patrimonial, como controle de acesso, CFTV Digital e 
alarmes perimetrais, além de soluções operacionais, incluindo combate a incêndios, RF-ID e OCR para placas de 
licenciamento e contêineres. Temos casos de sucesso em condomínios, indústrias, portos, complexos logísticos e 
setores públicos. Para projetos com essas características, a empresa coloca em campo sua unidade de negócios e 
atendimento comercial especializada em VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. Os serviços ofertados são:

VIGILâNCIA ELETRôNICA

CFTV Digital

SDAI/SCEI Controle de Acesso

Automação e Integração

Alarmes Perimetrais

Tecnologia OCR

Instalador autorizado Furukawa, seus produtos e serviços atendem desde a fase preparatória de uma obra até o 
suporte a operação e manutenção. Esta metodologia visa o conforto do cliente final e a gerência compartilhada 
das soluções num único fornecedor. Para projetos com essas características, a empresa coloca em campo sua 
unidade de negócios e atendimento comercial especializada em INFRAESTRUTURA. Os serviços ofertados são:

INFRAESTRUTURA

Elétrica

Telefonia

Fibra Óptica

Automação Industrial

Cabeamento Estruturado

Infraestruturas e 
Obras Civis
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A ConsulData possui capacidade técnica e operacional para prover conectividade com o mundo. Acesso à 
Internet, LAN-to-LAN, provedoria de e-mail corporativo e diversas modalidades para comunicação de dados 
fazem parte deste portfólio. Para projetos com essas características, a empresa coloca em campo sua unidade 
de negócios e atendimento comercial especializada em INTERNET & TELECOM. Os serviços ofertados são:

INTERNET & TELECOM 

Lan to Lan 
(Canais Privativos 
de Dados e Voz)

Internet Corporativa 
(CDT Corporate e 

CDT Premium)

E-mail Corporativo 
(Power by Mandic)

Por meio do ConsulData Cloud, a empresa disponibiliza o mais moderno Data Center corporativo e comercial 
da Baixada Santista/SP. Estrategicamente localizado no Centro Histórico de Santos, às margens do maior 
Porto da América Latina, o espaço é dotado das melhores tecnologias em infraestrutura civil, flexibilidade 
operacional, elasticidades de serviços e escalabilidade de hardware e software. Adota rigorosos padrões de 
instalação, conectividade, contingenciamento, geração de energia, vigilância eletrônica, controle de acesso e 
segurança da informação, visando um ambiente monitorado para o armazenamento de ativos e demandas em 
INTERNET, HOSPEDAGEM, COLOCATION, VIRTUALIZAÇÃO, CLOUD COMPUTING, SAAS, entre outras 
modalidades em Tecnologia da Informação e Computação em Nuvem. Os serviços ofertados são:  

DATA CENTER & CLOUD

Internet

Colocation

Cloud Computing

Soluções em SaaS

Hospedagem
Noc

(Network Operations Center)

Virtualização
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Soluções em transferência de arquivos para empresas que operam transações comerciais ou manipulam 
documentos que necessitam de grande confiabilidade e confidencialidade na entrega e no recebimento. 
Possuímos central de intercâmbio de arquivos que permite a troca de informações corporativas com total 
segurança. Para projetos com essas características, a empresa coloca em campo sua unidade de negócios 
e atendimento comercial especializada em SOLUÇÕES EDI. Os serviços ofertados são:

SOLUÇÕES EDI

Gateway X-25

Soluções Riversoft
(STCP e Família)

iBOX Service
(Solução de Valor 

Agregado)
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A ConsulData atua na elaboração de critérios técnicos, projetos conceituais, básicos e executivos. A empresa 
acumula expertise nas seguintes áreas de atuação: Infraestrutura de TI e Telecom, Comunicação de Dados, 
Segurança Perimetral, Combate a Incêndio, Data Center e Alfandegamento de Terminais Portuários. Para 
projetos com essas características, a empresa coloca em campo sua unidade de negócios e atendimento 
comercial especializada em ENGENHARIA. Os serviços ofertados são:

ENGENHARIA

Execução e Elaboração 
de AsbuiltElaboração de Projetos

Construção de 
Data Center

Alfandegamento de
Terminais Portuários

Análises e Laudos 
Técnicos

Gerenciamento e 
Fiscalização de Obras
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A Segurança Cibernética é muito relevante para o setor empresarial. A ConsulData é filiada ao Ecossistema de 
Cibersegurança da rede acadêmica ANSP e ao convênio da UNIEMP, onde estão as principais universidades e 
pesquisadores do Brasil. O objetivo é proteger, informar e conscientizar os clientes sobre os prejuízos causados 
pelos “Ataques Cibernéticos”, já que a empresa presta serviços especializados neste tema, com uma unidade 
de negócios focada em Segurança da Informação e Análise de Riscos. Os serviços ofertados são:

CIBERSEGURANÇA

Serviço Gerenciado
de Segurança (MSS)

Teste Remoto de
Vulnerabilidade

(Pen-Test)

Serviço Gerenciado de
Monitoramento de 
Segurança (MSM)
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Sistema TOS: 
Gerenciamento de

Terminais de Graneis

Sistema TOS: 
Gerenciamento de

Terminais de Contêineres

Central de Operações e 
Vigilância da Alfândega

do Porto de Santos (COV)

Rede Convergente:
Compartilhamento e

Resiliência

Sistema para 
Gerenciamento de Pátio 

de Contêineres

Realizamos diversos projetos em portos brasileiros. Com capacidade de atendimento global, a ConsulData acumula 
variados casos de sucesso neste setor, com obras realizadas nos principais centros logísticos do Brasil. Além do 
Porto de Santos/SP, os complexos portuários de Barcarena/PA, Suape/PE, Salvador/BA, Vitória/ES, Porto Açu/RJ, 
Rio de Janeiro/RJ, Paranaguá/PR, São Francisco de Sul/SC, Imbituba/SC, Rio Grande/RS e Manaus/AM são alguns 
exemplos de obras bem sucedidas pela empresa. Os serviços, soluções e produtos ofertados são:

PORTOS TI&C

Sistema de Transmissão
Wired

Sistemas de Transmissão
Wireless

Sistema CSI do Porto
de Santos

Sistema de Monitoramento
e Vigilância Eletrônica

Sistema EDI do Porto
de Santos

Segurança da Informação

Construção de 
Data Center

Sistema de Controle de
Cargas e Veículos
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HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS PROVENDO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Phone: +55 (13) 2101-6522 | E-mail: comercial@consuldata.com.br 
www.CONSULDATA.com.br | facebook.com/ConsulDataOficial


