
Potencializar a Produção
no Ambiente de Trabalho

Prover ao cliente uma estrutura de Workplace alinhada às 
demandas específicas de cada setor da empresa.

CLIENTE:

Ogilvy

SEGMENTO:

Publicidade

ÁREA DE ATUAÇÃO:

Workplace

DEMANDA:

Potencializar a Produção
no Ambiente de Trabalho

SOLUÇÃO:

Prover ao cliente uma 
estrutura de Workplace 
alinhada às demandas 
específicas de cada setor 
da empresa.

CASO DE 
SUCESSO
MICROWARE



Mercado Guerreiro

Ambiente + Qualidade = Produtividade

Em uma campanha de guerra duas coisas são observadas cuidadosamente pelos generais. Primeiro, o local onde a batalha 

será travada. Segundo, as circunstâncias em que os combatentes terão mais vantagem sobre seus adversários. Se pararmos 

para pensar, o local de trabalho pode ser comparado ao campo de guerra. Por isso é importante, que seus funcionários 

estejam devidamente instalados e equipados com as ferramentas que serão capazes de impulsionar uma maior produção e 

assim garantir sua vitória.

 Um dos mercados mais competitivos, e que exige cada vez mais preparação e estruturação, é o de propaganda e 

publicidade. Pesquisas revelam que o mercado brasileiro, no ano de 2010, faturou mais de US$ 12 bilhões neste setor. O 

Brasil já é o sexto maior mercado em publicidade do mundo e, para os próximos anos, a previsão é de que este mercado 

cresça mais de 15%.

A Ogilvy, empresa com mais de 50 anos de tradição e que faz parte do maior grupo do mundo no segmento de propagando e 

publicidade, recorreu à área de Workplace da Microware a fim de adequar suas ferramentas de trabalho de acordo com as 

demandas específicas de cada área. Um ambiente de trabalho alinhado às necessidades da empresa potencializa, 

aperfeiçoa e gera maior produtividade ao negócio.

A Microware, em parceria com a empresa Lenovo, projetou uma solução em Workplace fornecendo equipamentos 

apropriados às características de cada setor dentro da realidade de uma grande agência de publicidade e propaganda:

       - Para a área de atendimento foram selecionados equipamentos portáteis para ampliar a presença do profissional no 

cliente.

       - Para a área de planejamento o gerenciamento de multitarefas foi priorizado.

       - Para os profissionais de criação potência foi o fator fundamental.



Solução Workplace Microware

Entre os equipamentos Lenovo fornecidos, para a área de atendimento encontra-se o Notebook X201 Lenovo. Com um peso 

de apenas 1,60kg eles são ultraportáteis facilitando seu deslocamento em reuniões externas. Possui teclado a prova de 

líquidos e dobradiços de metal projetados para uma maior durabilidade. O modelo X201 também conta com a função 

Battery Stretch, chegando a ter uma autonomia de mais de 11 horas o que o torna um equipamento apropriado para 

usuários que viajam regularmente.

A solução de Workplace para planejamento contemplou o modelo Lenovo M90p Core I. Conhecido como ThinkCentre 

possui as características da nova série Core I de processadores da Intel, que concede mais poder e facilidade no 

gerenciamento de multitarefas. Este fator foi preponderante na indicação do equipamento para a área de planejamento. O 

modelo conta ainda com um designer de maior estabilidade e segurança.

 Já na área de criação foram escolhidos os Notebooks T410 e Workstations Lenovo. Eles são adequados para o 

trabalho de criação gráfica por conta de sua potência e de sua tela de LED que são livres de mercúrio e 25% mais brilhantes. 

Graças ao designer inovador, com teclados redesenhados para torná-los mais confortáveis, eles são facilmente utilizados 

como solução para Workplaces com menores espaços físicos. 



E você?

Como o ambiente de trabalho da sua empresa 

é projetado para maximizar a produtividade?

Com o apoio da Microware a Ogilvy, vencedor de diversos prêmios, pôde 

contar com equipamentos de ponta em termos de tecnologia substituindo 

práticas e modelos ultrapassados. Uma solução de Workplace quando alinhada 

às necessidades específicas de cada setor impulsiona maior produtividade para 

toda a corporação.

A Microware busca ser a referência em conhecimento de T.I.C aos seus clientes 

colaborando para que estes alcancem a excelência e a diferenciação necessária 

para se obter sucesso em seus negócios.

A Microware está disponível para apoiá-lo em sua demanda de

Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação

Contato:

RJ: Rua Noronha Torrezão, 416 - Santa Rosa - Niterói - RJ 24.240-183

Tel (21) 2199-2600 - rj@microware.com.br

SP: Rua James Watt, 142/ 4º and - Brooklin - São Paulo - SP 04.576-050

Tel (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br

DF: SCN Quadra 4 Bloco B, Nº 100/12º andar - Brasília - DF - 70714-900

Tel (61) 3533-6737 - df@microware.com.br

www.microware.com.br / microware@microware.com.br

SOBRE A
MICROWARE

A Microware tem a missão de oferecer 
soluções em tecnologia de informação 
para negócios e organizações de forma 
criativa, objetiva, segura e adequada. 
Somos especialistas em apoiar 
empresas no desenvolvimento e 
implantação de projetos na área de 
T.I.C.

Buscamos ser o melhor arquiteto de 
tecnologia, aplicando-a de forma 
inteligente e de acordo com as suas 
necessidades. Desta forma ajudamos 
você a focar nas suas prioridades, e 
contribuímos com a expansão, com o 
aumento da produtividade e com a 
redução de custos e riscos da sua 
empresa.

Atuamos nas áreas de Datacenter, 
Conectividade, Workplace, Imagem e 
Impressão e Serviços Profissionais. 
Temos uma das mais bem treinadas 
equipes do Brasil, capacitada a 
identificar necessidades e alinhar 
investimentos com os objetivos do 
negócio. Nosso trabalho conta com 
fortes parcerias desenvolvidas com os 
maiores fornecedores de soluções de 
T.I.C.

Fundada em 1984, a Microware 
encontra-se presente no Rio de Janeiro 
e em São Paulo com escritórios 
comerciais, centros de serviços e 
centros de distribuição próprios, 
atendendo a todo o território nacional. 
Fazemos parte de redes globais de 
provedores de soluções de T.I.C., e 
através delas ajudamos nossos clientes 
em sua expansão internacional.

Operamos sob um sistema de 
qualidade total certificado pela ISO 
9001,  sendo nossos processos 
auditados regularmente, reforçando 
assim a confiabilidade dos projetos e 
serviços oferecidos.

Estamos comprometidos com a 
construção de uma relação de longo 
prazo, adicionando valor para sua 
empresa e para o seu trabalho. Somos 
especializados no atendimento a 
clientes que exigem qualidade, rapidez 
e tratamento diferenciado.

Obrigado pela confiança e preferência 
na Microware.


