


A COMPUSHOP

Referência no Nordeste em soluções corporativas de 

Tecnologia da Informação, a COMPUSHOP, empresa 

baiana com mais de duas décadas de atuação, oferece 

serviços e produtos completos para ajudar empresas a 

escalar seus negócios com qualidade e confiabilidade nos 

seus sistemas.

Nossa equipe técnica e de vendas possui o know-how

para entregar à sua empresa exatamente o que procura. 

Fale com a gente.

Somos a COMPUSHOP.





ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS



O QUE FAZEMOS

DATACENTER

Projetos customizados para salas-

cofre, containers e data bunkers para 

acomodar racks de 44U, 36U e 25U, 

controle de acesso biométrico, 

câmaras de vigilância, sensores de 

fumaça, incêndio e inundação, 

sistemas de refrigeração e 

alimentação redundantes, sistemas 

gerenciáveis.

INFRAESTRUTURA

Servidores corporativos 

convencionais e hiperconvergentes, 

workstations profissionais, 

computadores corporativos de uso 

geral, notebooks e ultrabooks.

NETWORKING & 

SEGURANÇA

Completo portfólio de networking & 

segurança corporativa cabeada e 

sem fio: switches, roteadores, 

firewalls e appliances de segurança 

virtuais e físicos.



O QUE FAZEMOS

ARMAZENAMENTO

Completo portfolio de soluções de 

backup, segurança, recuperação e 

deduplicação de dados. Alta 

disponibilidade, replicação de dados 

e gerenciamento.

SOFTWARE

Linha de produtos corporativos 

MICROSOFT, VMWARE, VEEAM e 

utilitários de uso geral, ferramentas 

de monitoria de banco de dados e 

inventário.

ENERGIA

No-Breaks senoidais, inteligentes e 

gerenciáveis, sistemas de alta 

disponibilidade, filtros e 

estabilizadores de tensão.



O QUE FAZEMOS

SERVIÇOS TÉCNICOS

Consultoria técnica com elevado 

grau de certificação e 

especialização, amplo domínio das 

tecnologias ofertadas, desenho e 

implementação de projetos de 

infraestrutura de TI.

SERVIÇOS FINANCEIROS

Ofertas de soluções financeiras: 

CDC, leasing operacional e 

financeiro, vendas sob cartão 

BNDES, financiamentos via FINAME.

COLABORAÇÃO 

Teclados e mouses ergonômicos, 

fones de ouvido para uso 

corporativo, webcams e microfones, 

telas multitouch com interatividade e 

conectividade, monitores de vídeo 

colaborativos, completas soluções 

para ambientes de videoconferência.



MARCAS QUE CONFIAM EM NOSSO TRABALHO



PARCERIA DE SUCESSO

DELL EMC & COMPUSHOP
Um porto seguro para seus investimentos em TI.



RECONHECIMENTO DO MERCADO

A COMPUSHOP É UMA EMPRESA

GREAT PLACE TO WORK®️

COMPUSHOP

27/09/2022

https://certificacao.gptw.info/certificated

-company/00761147000102

https://certificacao.gptw.info/certificated-company/00761147000102


"Faça a coisa certa, 

vença jogando limpo".

Michael Dell



FALE COM A COMPUSHOP

Beth Fischmann

beth.fischmann@compushop.com.br

71 98832.3022

Roger Fischmann

roger.fischmann@compushop.com.br

71 98861.7828

DIRETORIA

comercial@compushop.com.br

71 3646.4528

EQUIPE

COMERCIAL
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