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Grupo Adesso

O Grupo Adesso é uma empresa de consultoria em Tecnologia da Informação.
Altamente capacitada para fornecer soluções na área de Tecnologia da 

Informação, buscando alta performance na entrega de resultados.



Visão
Ser o principal parceiro estratégico 

do TI de nossos clientes, com posição de 
destaque em todos os projetos que atua.

Missão
Transformar nossa paixão por tecnologia e comprometimento em 

resultados operacionais melhores a nossos clientes, tornando-se um 
parceiro estratégico, lembrados pela qualidade em todas as etapas.

Valores
Agilidade

Comprometimento

Superação de Resultados

Satisfação do cliente

Desenvolvimento das pessoas



Por que Adesso?

Prazo Acordado
Sabemos que pouco adianta fornecer a nossos parceiros um preço justo 
quando o prazo de entrega acordado não é respeitado, tampouco  a 
qualidade das entregas não estão dentro das expectativas. Pensando 
nisso a Adesso, em forma de respeito ao cliente, sempre busca o 
cumprimento dos prazos dentro da qualidade já esperada.

Preço Justo
Em alinhamento com os nossos valores, tratamos todo e qualquer 
relacionamento com nossos parceiros dentro do mais alto grau de 
transparência. Desta forma simples e clara, justificamos os investimentos 
necessários para a realização dos serviços apresentados, visando 
um perfeito atendimento às necessidades de nossos clientes.



Por que Adesso?

Qualidade
Todos os colaboradores entendem o conceito de QUALIDADE da 
Adesso. O nível de qualidade Adesso transparece em pequenos 
detalhes, seja no cuidado com a comunicação, na forma 
transparente de se portar, na atenção aos requisitos do cliente, no 
comprometimento com a qualidade da entrega final, constante 
aprimoramento técnico da equipe e no cuidado com os detalhes.

Flexibilidade
Estamos sempre abertos a escutar nossos clientes e definir formas 
alternativas e inovadoras de ajustar recursos na busca constante de 
melhor servi-los, garantindo-lhes a satisfação e sucesso, pois acreditamos 
ser esta uma maneira de garantir o sucesso de nossa empresa.



Portifólio

Infraestrutura
• Implantação e Administração de servidores 

de Email Zimbra e MS Exchange.

• Implantação e Administração 
de MS Active Directory.

• Implantação e Administração 
de servidores Windows.

• Implantação e Administração 
de servidores Linux.

• Implantação de Cluster Vmware.

• Projetos de Alta Disponibilidade.



Portifólio

Segurança
• Projetos de Segurança.

• Projetos de Firewall Firewall.

• Projetos de WAF (Web Application Filter).

• Projetos de AntiSPAM.

• Projetos de gestão da segurança 
nos desktops (Antivírus, NAC).



Portifólio

Apoio na Gestão do TI
• Gestão do TI completo para 

clientes sem TI interna.

• Apoio na implantação de Projetos de 
Gestão como ITIL, Cobit, ISO 27001.

• Estruturação de Processo de Backup.

• Documentação completa da 
Infraestrutura e controles de segurança.



Portifólio

Gestão de Ativos
• Monitoração de Ativos e Sistema 

com geração de Alertas.

• Gerenciamento de Desktops.

• Plano de Recuperação de Desastres.

• Gerenciamento de Atualizações.

• Virtualização e Consolidação de Servidores.

• Migração e Implementação 
de Serviços em Nuvem.



Soluções Corporativas

• Gerenciamento da Infraestrutura.

• Armazenamento.

• Continuidade dos Negócios.



Alguns Clientes

Nosso trabalho é estruturado com base em um relacionamento de 
longa duração e focado nos resultados dos nossos clientes.
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