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INSTITUCIONAL 

 

 Fundada em 2002 na cidade do Recife, a VTJ Informática é uma empresa 

de consultoria e prestação de serviços nas áreas de redes e sistemas de 

segurança. Constituída por um grupo de analistas e técnicos especializados, 

com mais de 17 anos de experiência na área de tecnologia, a empresa lidera 

projetos de redes e softwares de monitoramento e segurança, avaliando a 

necessidade de cada área e atuando com grande conhecimento no assunto. 

O diferencial da VTJ Informática está na competência e profissionalismo 

de sua equipe. Com mais de 300 clientes atendidos no Recife e contratos de 

administração de servidores localizados em outros estados (São Paulo, Belém e 

Curitiba) e países como: Itália, EUA e França. Mais do que uma consultoria, a 

VTJ Informática tem trabalhado cada vez mais com excelência nos serviços 

prestados, mantendo o alto nível de fidelização e satisfação dos nossos clientes.  

 
 

∞ Missão: 

Propiciar aos clientes e parceiros, serviços e produtos de qualidade nas áreas 

de informática, cabeamento estruturado e CFTV, prezando sempre pelo 

profissionalismo e adquirindo confiança, formando uma estrutura sólida e 

atendendo as normas e exigências do mercado.  

 

∞ Visão: 

Estar entre as principais empresas do mercado e ser referência com excelência 

em serviços nas áreas em que atuamos, sempre utilizando produtos de ponta. 

 

∞ Valores: 
• Credibilidade. 

• Comprometimento. 

• Integridade. 

• Respeito ao meio ambiente. 

• Valorização da pessoa. 
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Prezados Clientes e Parceiros, 

 

A VTJ Informática tem a honra de encaminhar uma breve apresentação de suas 

atividades desenvolvidas nas áreas de instalações de servidores corporativos, 

cabeamento estruturado, segurança eletrônica - CFTV e Lógica. 

 

1- ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

 

INFORMÁTICA 

 

Governança de TI: 
 

• Administração de sistemas operacionais Linux-Firewall e Windows 
Server. 

• VPN Linux (Criptografado) – Acesse seus arquivos e sistemas com 
segurança de onde você estiver. 

• Suporte preventivo e corretivo em seus servidores, computadores, e 
demais ativos de rede. 

• Redes Wifi Inteligente. 

• Monitoramento de Link, latência e integridade em tempo real. 

• Virtualização de servidores, seja na nuvem ou usando os recursos 
próprios que sua empresa já dispõe.  

• Política e rotinas de backup.  

• Segurança de arquivos e confidencialidade. 

• Proteção de ameaças virtuais. 
 

 

SEGURANÇA ELETRÔNICA 

 

Circuito Fechado (CFTV): 

Fornecimento e instalação de câmeras IP, com visualização remota e gravação 

em NVR ou NVD com equipamentos específicos para monitoramento de 

imagens. 
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LÓGICA 

 

Cabeamento estruturado:  

Redes com padrão Cat.5e. Cat6 e telefonia, com certificação da rede, instalação 
da infraestrutura e montagem de rack e sala cofre de T.I. 

 

HUMANOS 
 

 
➢ Possuímos em nosso quadro um corpo técnico especializado e habilitado com 

os procedimentos a serem executados conforme exigência do projeto. 

 

➢ Reciclagens contínuas das inovações tecnológicas e de segurança do trabalho, 

buscando aprimorar a qualidade dos serviços prestados sem acidentes. 

 

➢ Treinamentos e reciclagens das normas NR10 e NR35. 

 
 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL 
 

 
➢ A VTJ Informática possui todos os equipamentos e ferramentas adequados e 

específicos para execução das instalações visando sempre a segurança de seus 

colaboradores sem esquecer da produtividade com qualidade, também 

contamos com parceiros na locação de plataformas, guindastes, muques e 

demais afins. 

 

➢ Equipamento de Proteção Individual (EPI) utilizado conforme cada atividade 

exercida bem como fardamento especial para subestação e área industrial. 

 

➢ Equipamentos específicos (FLUKE) para certificações de rede CAT5, CAT6 e 

telefonia VOIP, e configuração de redes corporativas.  
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Obras e serviços realizados 

Cabeamento estruturado em 4.450 pontos de Rede Cat5 e VOIP. Abril/2018. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabeamento estruturado em 4.450 pontos de Rede Cat5 e VOIP. Maio/2018. 

  

Antes      Depois 
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Instalação e Montagem de Servidores DELL e HP, Sistema Linux. Outubro/2018. 

 

 

Certificação de rede com Fluke – 6.530 Pontos de Rede e Telefonia VOIP. Março/2018 
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Montagem e instalação de eletro-calha para cabeamento estruturado. Julho/2018.  

Fusão de fibra óptica interligando 04 Racks 36U. Dezembro 2018 
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Manutenção Preventiva em Servidores Windows e Firewall Linux. Abril/2017 

Antes       Depois  

 

 

 

Dados cadastrais: 

Razão Social: VTJ Informática LTDA.  

Nome Fantasia: VTJ Informática.  
Endereço: Av. Pinheiros, 190, Imbiribeira 

Recife – PE – Brasil CEP 51.170-120 

Telefone: (81) 3428-0995 (81) 98751-0412 (Whatsapp)   

CNPJ: 05.273.600/0001-47  

Data Fundação: 05/09/2002  

 

  

            Colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para dirimir quaisquer 

esclarecimentos quanto ao exposto, e assim no decorrer das nossas atividades, 

possamos estreitar cada vez mais nossas relações profissionais e extrapolarmos 

as expectativas. 

 

Cordialmente,    

  

VTJ INFORMÁTICA LTDA   

Valdiney Teixeira 

Diretor Comercial 
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