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Quem somos
A Consulti, fundada em 2012 com sede na cidade de Feira de 
Santana/BA é uma empresa especializada em tecnologia de 
banco de dados Microsoft SQL Server. 

A empresa é fruto da experiência de mais de 17 anos de trabalho 
de seus proprietários, atuando no gerenciamento de bancos de 
dados em empresas de grande e médio porte no estado da Bahia, 
onde desenvolveu um amplo conhecimento na administração 
de ambientes de dados críticos.

Auxiliar nossos clientes a manter seus dados seguros, 
confiáveis e disponíveis, propondo soluções de otimização e 
integração dos recursos de banco de dados utilizando 
ferramentas robustas e adaptadas ao perfil da empresa. 
 
  

O que oferecemos
Oferecemos aos nossos clientes uma equipe especialista e certificada 
Microsoft na administração de banco de dados, tanto para empresas que 
necessitam de atuações pontuais como para as que necessitam de uma 
gestão contínua em seu ambiente de dados. Nossa filosofia está no 
gerenciamento pró ativo, ou seja, identificar e solucionar os problemas antes 
que o mesmo aconteça, monitorando continuamente os ambientes. Além 
disso, é possível os nossos clientes usufruírem:   

Da redução de custos 
internos com contratação 
de profissionais de banco 
de dados

Do atendimento diferenciado 
com profissionais 
certificados

Da agilidade no atendimento 
diferenciado com gestão SLA

Da gestão de soluções com 
investigação e resolução da 
causa raiz dos problemas 
identificados

Da proteção do bem mais 
valioso da empresa, que 
são os dados dos clientes, 
das vendas, dos produtos, 
etc

Do maior tempo da equipe 
de TI interna focada no 
negócio e elevação do nível 
de produtividade

Nossa Missão



O QUE É UM BANCO DE DADOS?

De maneira simples, um banco de dados nada mais é do que um local de 
armazenamento de seus dados e informações. Num mundo cada vez mais 
digitalizado, o controle e a gestão dessas informações podem ser diferenciais para 
conseguir sucesso no mercado.

COMO SE DESTACAR ENTRE AS GRANDES EMPRESAS?

Não basta a empresa possuir uma plataforma de armazenamento de dados, se ela 
não consegue proteger e extrair valor dessa informação, transformando esse dado 
em informação de valor para o negócio.

QUEM ADMINISTRA TODAS ESSAS INFORMAÇÕES?

Entra em cena o profissional central: o Administrador de Banco de Dados. Esse 
profissional se dedica à manutenção dessas informações com qualidade e 
segurança, contribuindo para que os dados possam ser analisados e 
compreendidos de forma exata, o que tornará todos os processos corporativos 
muito mais claros e objetivos.

PORQUE FAREMOS DIFERENÇA NA SUA EMPRESA 

Está frustrado com sistema lento e indisponível. Você está cansado de ouvir 
conselhos contraditórios. É um problema de armazenamento! Um problema de 
código! Um problema de banco de dados! Você só quer respostas claras. Atuamos 
através de três pilares principais.

No primeiro dia, reunimos dados juntos. Iniciamos uma sessão com o seu 
administrador de sistemas, desenvolvedor ou um parceiro comercial. Nós 
gastamos 4-6 horas juntando dados com nossos scripts. É um processo de somente 
análise e leitura que usamos em diversos clientes. 

No segundo dia, escrevemos as descobertas encontradas. Sua empresa continua 
operando enquanto nossa equipe analisa os dados do primeiro dia de coleta de 
informações. Nós escrevemos um conjunto de tarefas claras e acionáveis para 
obter o alívio desejado da lentidão ou insegurança que pode estar passando.

No terceiro dia, o momento da verdade: voltamos a juntar-se para examinar as 
descobertas em detalhes, mostrando exatamente por que o SQL Server e ou sistema 
não está se comportando do jeito que você espera e como obter o alívio da dor que 
você deseja. É uma mistura de consultoria e treinamento: estamos mostrando 
exatamente o que você precisa fazer e explicando por que isso vai fazer a diferença.



SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS

ANÁLISE DO AMBIENTE OPERACIONAL  

COMPUTAÇÃO NA NUVEM 

PERFORMANCE E TUNING 

ALTA DISPONIBILIDADE E BACKUPS 

GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA 

MONITORAMENTO DIÁRIO

DBA REMOTO 

RELATÓRIO GERENCIAIS 

Análise do status atual do ambiente, planejamento da 
instalação e configuração do servidor e dos bancos de 
dados.

Implementação e manutenção de recursos de alta 
disponibilidade entre vários servidores ou banco de 
dados e planejamento de estratégias de backups 
alinhado as regras de negócio da empresa. 

Implementação de banco de dados na nuvem deixando 
altamente disponível e dimensionável, criado com base 
nas tecnologias SQL Server, no qual é possível também 
armazenar os arquivos gerados nos backups diários da 
empresa.  

Manutenção e otimização de recursos de memória, 
processador e disco, bem como na identificação de 
consultas onerosas com envio de sugestões de 
melhorias buscando o melhor desempenho.

Identificação de possíveis falhas de segurança, 
sugerindo e aplicando soluções mais adequadas para o 
tipo de problema encontrado. 

Acompanhamento remoto 24x7x365 do servidor e do 
banco de dados usando software próprio, no qual 
utilizamos um checklist diário contendo informações 
do estado do ambiente de dados com alertas antes que 
o problema ocorra.

Otimização de custos, fornecemos o serviço de DBA 
Remoto para pequenas, médias e grandes empresas, 
dispensando a necessidade de alocação de profissional 
e de elevados custos operacionais, com atendimento 
ágil e entrega de relatórios personalizados. 

Desenvolvimento de relatórios gerenciais e análise das 
informações para o suporte a tomada de decisão. 
Exportação e importação de dados usando ETL.
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