


A Energia de 
Um Grupo Forte



O CSI GROUP 
ATUA DESDE 
1999 E É UMA 
DAS MAIORES 
E MAIS 
INOVADORAS 
EMPRESAS DO 
SEU RAMO. 
Nasceu do sonho do seu 
fundador em criar soluções 
tecnológicas rápidas, 
seguras e confiáveis para 
que seus clientes pudessem 
focar em seu core business.

Locações

Outsourcing

Energia

Empresa especializada em 
locação de equipamentos 
audiovisuais para eventos.

Especializada em Outsourcing de 
TI para empresas, cujo negócio 
principal é IaaS - Infrastructure as 
a Service, ou seja, fornecer toda a 
infraestrutura de TI como serviço.

Especializada em locação de grupos 
geradores para a construção civil, 
eventos e empresas.

A CSI - Centro de 
Soluções em Informática 
tornou-se o Centro de 
Soluções Inteligentes, 
pois agregou diversos 
produtos e soluções  
para que houvesse 
uma maior comodidade 
de seus clientes e 
parceiros na solução de 
problemas, nascendo 
CSI Group que é formado 
por três empresas:

Sede CSISetores 
de Atuação
• Eventos (on-demand)
• Construção Civil
• Petroquímica
• Gestão de Serviços
• Alimentos & Bebidas
• Setor Militar
• Indústrias
• Mineração
• Empreiteiras
• Óleo e Gás
• Refinarias
• Transporte Marítimo
• Telecomunicações
• Concessionárias
• Serviços



Histórico Missão
Prover soluções integradas 
com compromisso de qualidade 
e agilidade, assegurando 
a satisfação de nossos clientes, 
através do contínuo investimento 
humano e tecnológico, promovendo 
o desenvolvimento de nossos 
colaboradores, a geração de 
valor aos acionistas, a parceria 
com nossos fornecedores, 
o fortalecimento de nossa marca 
e o respeito à sociedade.



Divisão 
de Energia

Operamos com técnicos qualificados e equipamentos que 
proporcionam segurança em todas as operações a que se 
destinam.

Buscando ser sinônimo de qualidade e segurança, a CSI 
energia procura oferecer o melhor custo benefício aos 
seus clientes.

Especialista no fornecimento de banco de carga resistivo 
e reativo, transformadores, tanques de combustível, cabos 
e painéis elétricos de distribuição e transferência 
de cargas.

Técnicos 24h
Os técnicos especializados da 
CSI estão disponíveis 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, 
para garantir um excelente 
serviço e assistência técnica 
baseado no monitoramento 
de desempenho.

Abastecimento 
Próprio
Única empresa do estado 
com sistema de abastecimento 
com equipamentos próprios, 
respeitando todas as 
regras da ANP (Agência 
Nacional de Petróleo), provê 
abastecimento de sua frota e 
de equipamentos de terceiros.

Equipamentos
• Grupos-Geradores
• Munck
• Caminhão Tanque



Divisão Outsourcing de TI
A maioria das empresas necessita constantemente 
de máquinas atualizadas, suporte técnico, sistemas 
licenciados e tudo isso pode ter um custo muito alto. 
A CSI traz a solução para diminuição desses custos, 
que é a locação de equipamentos em Tecnologia 
da Informação (TI).

Vantagens

Parcerias

Equipe especializada

suporte

• Investimento inicial nulo.
• Não imobilização de capital de giro.
• Solução de obsolescência tecnológica.
• Solução on-demand.
• Manutenção sem custos adicionais.
• Redução dos principais custos.
• Desconto de até 27% no imposto de renda.
• Equipamentos de backup sem custo.
• Rapidez na solução de problemas.

O outsourcing de desktops e notebooks 
da CSI oferece logística, suporte 
e atendimento às mais diversas 
necessidades de seus clientes. 

Trabalhamos com locação 
e terceirização de toda 
infraestrutura de TI 
necessária ao nosso cliente, 
desde desktops e notebooks, 
impressoras e copiadoras a 
servidores e equipamentos 
de rede estruturada. 

A CSI conta com diversos parceiros 
como: Positivo, Samsung, Lenovo, Dell, 
Microsoft e outros.

Possuímos analistas comerciais 
especializados para ajudá-lo a 
encontrar e implementar a melhor 
solução para a sua empresa. 



Divisão de 
Locação 

Audiovisual

Quando se realiza um evento, 
é preciso pensar em todos 
os detalhes, para que tudo 
saia como o esperado. Na 
organização de um congresso, 
seminário e workshop, 
certamente será necessário 
a utilização adequada de 
equipamentos e serviços 
qualificados que só quem 
é especialista, como a CSI, 
tem a oferecer.

A CSI é a maior empresa do 
Nordeste no ramo de locação 
de equipamentos audiovisuais, 
contando com grande número de 
equipamentos para atender a todos 
os tipos e quantidades de eventos.

Faça seu evento acontecer



Equipamentos 
Audiovisuais
CSI oferece aluguel de 
equipamentos nas opções 
diário, semanal, mensal 
ou anual, na quantidade 
que você precisar, com 
configuração adequada 
às suas necessidades.

Com a CSI você tem 
• Grande e variado estoque de equipamentos;
• Equipamentos de marcas conhecidas que são totalmente testados antes 
    de enviarmos aos clientes;
• Manutenção on-site inclusa;
• Possibilidade de entrega e retirada no dia e hora de sua conveniência;
• Possibilidade de suporte técnico e comercial 24 horas por dia;
• Mais de 15 anos de experiência.

PROJEÇÃO
• Projetores Multimídia para 
   atender a qualquer necessidade.
• Telas de projeção tipo mapa, 
   wide screen, retrátil e 360 graus.
• krammer para transição de 
   imagens de vídeo sem a  
   percepção dos participantes.

LCD e LED
• Televisões e Telas de Plasma, 
    LCD e LED para abrilhantar o 
    seu evento.
• Contamos com televisões de 
    32 a 64 polegadas, o que atende 
    a qualquer necessidade.
• Podem ser utilizadas 
    em ambientes com muita 
    luminosidade.
• Painéis de LED de alta definição. 

PRODUÇÃO DE VÍDEO
• Gravação e produção de 
    vídeos empresariais e eventos 
    corporativos.
• Vídeos personalizados, arte final 
    na mídia e no Box.
• Edição não linear.
• Computação Gráfica.
• Digitalização de VHS para DVD.

Estrutura Box e Palcos

Telões

Projetores 
de Alta 
Definição

Foto e Filmagem

Sonorização 
Completa

T.I
• Desktops, notebooks e servidores.
• Possuímos sistema de controle de 
    acesso, para uso em secretaria 
    de eventos.
• Impressoras laser, jato de tinta, 
    de fotos e de crachás.
• Rede cabeada, estruturada 
    ou wireless.

STAFF
• Técnicos em audiovisual Full Time.
• Técnicos em informática Full Time.
• Supervisores.
• Recepcionistas.

ACESSÓRIOS
• Divisores de fila (PTOLOMEU).
• Painel de chamadas indicando 
    o guichê.
• Telefone celular.
• Púlpito de acrílico e de madeira.
• Aparelho de fax.
• Quadro branco.
• Porta banner.
• Flip chart.
• Gelágua.
• Microondas.
• Frigobar.



Clientes



ESTRUTURA





Fortaleza: 
+55 [85] 3305.7000

são paulo:

 +55 [11] 3522.5065 

Rua Antônio Augusto, 2460
Aldeota | CEP.: 60110-371
Fortaleza - CE, Brasil.
contato@csilocacoes.com.br
Fax: +55 [85] 3305.7001

csilocacoes.com.br



csilocacoes.com.br


