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QUEM SOMOS
A UNIDBA é uma empresa que atua no mercado da Tecnologia da Informação, 
especializada em Treinamento e Consultoria. Com foco nas Tecnologias Oracle e 
Microsoft, aliando a expertise na gestão de projetos e adoção das metodologias do ITIL 
V3 e PMI, a UNIDBA fornece um acompanhamento detalhado o oferecendo suporte aos 
clientes em todas as fases do projeto.

Nossa proposta é a de ser um parceiro de negócio com preço competitivo que prima pela 
qualidade, comprometimento e cumprimento dos prazos. 

NOSSA EQUIPE

Contamos com uma equipe especializada 
e constantemente atualizada para prover 
as principais soluções de mercado. 
Nossos profissionais atuam de forma 
comprometida, buscando a excelência na 
qualidade dos serviços sempre alinhados 
com os objetivos dos clientes e 
oferecendo soluções de alta qualidade.

MISSÃO

Ser um parceiro de negócios que oferece soluções de alta qualidade, através da 
especialização dos nossos profissionais e comprometimento com a satisfação dos nossos 
clientes.

Ampliar a atuação de mercado sendo reconhecida pela excelência dos serviços prestados e 
capacitação dos nossos colaboradores em consonância com nossa política de valores.

VISÃO

VALORES

Sobre a UNIDBA

DIFERENCIAIS

Escolha criteriosa de Profissionais

Capacitação de Profissionais

Acompanhamento detalhado dos Projetos

Soluções Inovadoras
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Portfolio de SOLUÇÕES

Com foco em resultados, a Unidba oferece a melhor solução em 

treinamentos focados nas tecnologias Oracle e Microsoft 

direcionados para profissionais e empresas, podendo ser 

ministrados in-company ou em salas próprias, adequados 

totalmente às necessidades dos nossos clientes.

TREINAMENTO

Contamos com um time de profissionais experiente e 
especializado em produtos Oracle e Microsoft, oferecendo 
suporte desde a fase de pré-venda até o treinamento da 
equipe para utilização das soluções no dia-a-dia. Nossos 
métodos e ferramentas incorporam os princípios 
fundamentais da Unidba, o que nos garante consistência nos 
trabalhos desenvolvidos e na qualidade do serviço.

CONSULTORIA

A UNIDBA oferece uma equipe de profissionais altamente 
especializados nas tecnologias Oracle e Microsoft com a qualificação 
desejada e pelo tempo necessário. Nossa equipe conta com 
treinamento intensivo, além de testes de conhecimento, avaliação 
psicológica e do perfil profissional, fatores que garantem um 
excelente trabalho em conjunto.

ALOCAÇÃO

SOLUÇÕES

Nossa parceria com os fabricantes Oracle e Microsoft permite 

o f e r e c e r  s o l u ç õ e s  c o m p l e t a s  e  e s t r u t u r a d a s .

Com sólido conhecimento nas metodologias do ITIL V3 e PMI  e vasta 

experiência,nossa equipe está preparada para oferecer as principais 

soluções de mercado:

GEOPROCESSAMENTO

EXADATA 

EXALOGIC

SOLUÇÕES EM INFRAESTRUTURA

SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO

SOLUÇÕES DE SEGURANÇA

GESTÃO DE PROJETOS

LICENCIAMENTO CORPORATIVO

BANCO DE DADOS

BI 

CRM

PORTAL

ERP 

BPM e SOA 

ECM 
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