
Estudos de Casos

PROMOVER A EDUCAÇÃO DIGITAL
PARA JOVENS DE BAIXA RENDA

Ação Microware:

Estruturar um ambiente de T.I.C. móvel de

forma a contribuir no processo educacional e na

formaçãode profissionais de qualidade.

Aplicar mobilidade de T.I.C. ao

ensino digital de qualidade e

capacitação profissional



Com educação não se brinca. Quando

pensamos no preparo das próximas gerações de

nossa sociedade, desejamos sempre o melhor.

Cada vez mais as necessidades de trabalho

exigem pessoas capacitadas e com qualificação

adequada para um mercado extremamente

segmentado.

O Sistema Firjan, um dos principais

parceiros do Governo do Estado do Rio de

Janeiro na área de capacitação profissional,

desenvolveu o projeto de unidades móveis de

capacitação. Elas são responsáveis por levar um

ambiente adequado, devidamente equipado e

acessível aos moradores de comunidades

cariocas que receberam a presença das Unidades

de Polícia Pacificadora (UPPs).

A o l a n ç a r e s t e p r o j e t o , e r a

imprescindível para a Firjan contar com

parceiros que, ao executar esta ação, fossem

empresas confiáveis, seguras e compromissadas

com a qualidade de seus serviços. Em uma

disputa pela produção das unidades móveis,

venceu o direito de organizá-las a empresa LJM

Carrocerias Especiais LTDA (UME). A Firjan

indicou à UME a empresa Microware

Tecnologia, para a área tecnológica de suas

unidades, parceira da Firjan em diversos outros

projetos na área de educação.

A UME é líder de mercado na

elaboração e preparação de carrocerias. Seus

projetos incluem a adequação dessas estruturas

para a transformação das mesmas em

laboratórios e centros de capacitação variados.

Assegurar um ambiente propício e

adequado para a educação de jovens e adultos

que,em breve,serão inseridos no mercado,é uma

grande responsabilidade.Sentindo o peso de tais

compromissos é que a UME realizou um

trabalho com grande dedicação e esmero na

produção das unidades móveis.

A segurança que a empresa UME trás

em seu nome é confirmada na qualidade de seus

serviços e no compromisso de entrega de seus

produtos. A parceria com a Microware

Tecnologia consolidou essa confiabilidade

através da entrega dos materiais nos prazos

estabelecidos e no acompanhamento dado pela

equipe da empresa as necessidades e solicitações

da UME.“A Microware esteve bastante presente

e sempre a disposição para qualquer contato que

fosse necessário. Todas as entregas de

equipamentos para a produção dos carros foram

feitas em tempo hábil e asseguraram a execução

do projeto”,afirmou a diretora BiancaThomaz.

Educação é coisa séria

Educação assegurada



A Microware participou do projeto,

juntamente com a UME Carrocerias,

fornecendo computadores da linha Thin Client

Tecnoworld NetBox N270. Um computador

com potência e eficiência assegurada, mas com

dimensões especialmente compactas: A (190) X

L (25) X P (135)mm. Este equipamento é a

solução ideal para a otimização de espaços

reduzidos,como o disponível pelo cliente.Outro

diferencial do equipamento é o pouco peso, pois

ele não chega a pesar 0,5kg.

Para fornecer recursos aos laboratórios

de computadores das unidades, a Microware

entregou o Servidor Proliant ML110 G6

XEON Quad Core X3430.Este equipamento se

adequada de forma plena às necessidades das

empresas em expansão,pois uma mistura de slots

deste equipamento permite a expansibilidade do

mesmo quanto a capacidade.

Como o projeto desenvolvido pelo

Sistema Firjan continua em expansão, se tornava

necessário pensar nas demais unidades que ainda

serão desenvolvidas.

Essa atenção permite que a empresa

poupe recursos com aquisição de mais

equipamentos, economize o espaço de alocação

de um novo Servidor e acelera o processo de

integração das unidades já em atividade com as

novas.

Para garantir uma conexão segura de

internet a todas as unidades e computadores de

cada laboratório, a Microware e a UME

trabalharam com o Switch Cisco gerenciável, 24

portas 10/100. A Cisco é uma das empresas

líderes de mercado em conectividade e

comunicação de dados e os seus recursos estão

entre os melhores do mercado. A conexão das

unidades móveis de ensino possui uma estrutura

sólida e consolidada.

A Estrutura da Oportunidade
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Consolidar alianças e parcerias com as

pessoas certas assegura um resultado

diferenciado.

Graças ao trabalho conjunto da UME,

da Microware e do Sistema Firjan, milhares de

jovens hoje, no Rio de Janeiro, são beneficiadas

com recursos antes inalcançáveis.São jovens que

dificilmente, em outra situação, teria a

oportunidade de conhecer a realidade digital.

Otimizar espaço, equipamento e

recursos para alcançar um resultado único é um

privilégio de poucos.A UME soube aproveitar o

momento, a oportunidade e, com isso, deixou a

sua marca na história da educação do Rio e do

Brasil e a Microware se sente honrada de ter sido

colaboradora desse projeto tão significativo.

A parceria entre a Microware e a UME

Carrocerias garantiu a produção de 5 das 13

unidades móveis entregues.“A colaboração entre

a Microware e a LJM para a produção dos cinco

carros foi muito boa.Houve um boa integração e

relação estabelecida entre as empresas.”, disse

Bianca Thomaz. Ao todo onze comunidades, e

cerca de 80 mil jovens,já foram beneficiados com

o projeto. São jovens que, graças a essa

mobilidade, estão recebendo educação

qualificada, dispondo de uma oportunidade de

ingressar no mercado de trabalho e que,

finalmente, estão sendo incluídos no mundo

digital.
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Sobre a Microware:

,

Atuando no mercado de TI desde 1984, a Microware é especializada no desenvolvimento e

implantação de soluções em tecnologia de informação e de comunicação. A empresa é especialista nas áreas de

Datacenter,Conectividade,Workplace, Imagem e Impressão e Serviços Profissionais.Possui um amplo portfólio de

soluções com profissionais certificados customizando seus projetos conforme a demanda de cada cliente. Seus

processos são auditados regularmente e certificados pela ISO 9001:2008, mantendo assim um alto padrão de

qualidade de seus projetos e serviços.

Quer saber como a Microware pode apoiar a sua empresa na continuidade dos seus negócios?

Entre em contato conosco:

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

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

Tel  55 (21) 2199-2600 - rj@microware.com.br

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

Tel  55 (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br

E você?
Tem assegurado as parcerias certas e assegurado a marca de sua empresa no mercado e na história?

Entrando para a história


