


NOSSA

HISTÓRIA

Com uma paixão em tecnologia, nosso

fundador, Cláudio Moraes, iniciou a

história da CCM com serviços em

sistemas nos anos 90.

Sempre inovando e trazendo desafios

para a empresa, iniciamos a história em

nuvem e, depois disso, nunca mais

paramos.

Sempre focando em pessoas e no contato

que elas podem ter com os nossos

serviços, prezamos há mais de 28 anos

em proporcionar uma experiência única

para todos.



Uma empresa que é considera Customer Centric tem 

como principal característica a centralização de todo o 

planejamento estratégico no cliente.

Ou seja, todos os times da CCM tem como escopo 

principal planejar, executar e analisar seus esforços para 

proporcionar uma experiência única aos nossos clientes.

// CLIENTES NO CENTRO DAS 

TOMADAS DE DECISÕES

COMO

FAZEMOS?



NPS

70,89%// ZONA DE QUALIDADE

As empresas nesta faixa demonstram ter uma 

preocupação em oferecer uma experiência positiva para 

os seus clientes fazendo com que o número de 

promotores seja superior ao de detratores.

20%

Média 

Mercado 

de TI CCM



// ABRANGÊNCIA
EM TODO BRASIL

ACRE | ALAGOAS | AMAZONAS | BAHIA | CEARÁ | DISTRITO FEDERAL | ESPÍRITO SANTO | GOIÁS

MATO GROSSO | MATO GROSSO DO SUL | MINAS GERAIS | PARÁ | PARAÍBA | PERNAMBUCO

RIO DE JANEIRO | RIO GRANDE DO SUL | RONDÔNIA | SÃO PAULO | SANTA CATARINA | TOCANTINS



Acreditamos na influência de um bom clima organizacional 

para entrega de excelência em nossos serviços. Por isso, 

prezamos pelo desenvolvimento técnico e comportamental do 

nosso time incentivando com plano de carreira, ambiente 

agradável e, acima de tudo, respeito por cada um de nossos 

colaboradores. 

COMPROMETIDOS

COM A EXCELÊNCIA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKoD8Ld3sXrkb9DnNYY_EGexDm-08ls1Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKoD8Ld3sXrkb9DnNYY_EGexDm-08ls1Q


PRODUTOS

// Nuvem

• Sob Medida

• Nuvem para ERP

• Nuvem para Sistemas

• E-mail Corporativo

• Consultoria em Banco de Dados

• AD

• File Server

• LGPD

• Firewall

• End Point Protection

• Pentest

• Backup

// Gestão // Segurança



ALGUNS CLIENTES E PARCEIROS COM EXPERIÊNCIA CCM



Luis Bogiano // Channel & Partnership Manager

lbogiano@ccmtecnologia.com.br

11 9 8980-8068

CONTE

COM A CCM

mailto:lbogiano@ccmtecnologia.com.br


https://blog.ccmtecnologia.com.br/
https://blog.ccmtecnologia.com.br/
https://www.linkedin.com/company/ccm-tecnologia/
https://www.linkedin.com/company/ccm-tecnologia/
https://www.instagram.com/ccm_tecnologia/
https://www.instagram.com/ccm_tecnologia/
https://www.youtube.com/channel/UC_2rnH8rllshtWcP_KwtY6w
https://www.youtube.com/channel/UC_2rnH8rllshtWcP_KwtY6w
https://www.facebook.com/ccmtecnologia/
https://www.facebook.com/ccmtecnologia/
https://twitter.com/ccm_tecnologia
https://twitter.com/ccm_tecnologia
https://www.ccmtecnologia.com.br/
https://www.ccmtecnologia.com.br/

