
Educação como base do 
desenvolvimento

O Sistema FIRJAN, uma das maiores entidades de capacitação 
profissional no mercado empresarial do estado do RJ, conta com o 

apoio da Microware para aparelhar suas salas de aula.

CLIENTE:
Sistema FIRJAN - Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro.

SEGMENTO:
Educação.

ÁREA DE ATUAÇÃO:
Datacenter.

DEMANDA:
Projeto de inclusão digital para 
alunos e professores do Senai

SOLUÇÃO:
A Microware teve o desafio de 
entregar 44 servidores HP para 
atender as salas de matemática 
em localidades diferentes em 
um curto espaço de tempo. 

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

Desempenho comprovado com 
processadores Intel Xeon de 
núcleo duplo para aplicações 
exigentes de grande demanda.

Versatilidade e disponibilidade 
para uma ampla gama de 
aplicações.

Solidez no desempenho e na 
engenharia, resultando em 
confiabilidade e ótimo custo de 
propriedade.

CASO DE 
SUCESSO

MICROWARE



A educação é hoje o elemento vital para o funcionamento das instituições democráticas e para uma sociedade 
civil saudável. Um sistema educacional forte é essencial para assegurar uma maior competitividade internacional 
e o consequente crescimento econômico das nações.

Infelizmente, de acordo com as Nações Unidas uma das maiores dívidas do Brasil é com a educação. Atualmente, o 
país ocupa um dos últimos lugares no ranking mundial, conforme os resultados do PISA (Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos).

Diante deste desafio, o Sistema Firjan possui um papel fundamental promovendo a educação e a inserção social 
através de diversos cursos e treinamentos de capacitação oferecidos sobretudo para a população de baixa renda.

O Sistema FIRJAN é formado por cinco organizações – SESI, SENAI, FIRJAN, CIRJ e IEL e está presente em todo o 
estado do RJ. Em conjunto com o SESI promoveu o “Programa SESI Matemática” que disponibilizou salas especiais 
com recursos tecnológicos que pretendem tornar o aprendizado desta matéria muito mais atrativo e interativo.

Recursos Tecnológicos para Salas mais que Especiais:

A Microware é parceira Firjan e a suporta em suas demandas na área de tecnologia de informação e comunicação. 
A Firjan procurou os especialistas da área de Datacenter da Microware a fim de apoiá-la na implantação deste 
projeto e no fornecimento dos recursos tecnológicos necessários para as salas do Programa Matemática.

A Microware possuía o desafio de entregar 44 servidores HP para atender as salas de matemática em localidades 
diferentes em um curto espaço de tempo. 

Foram selecionados os servidores HP da linha Proliant DL 380 que apresentam as principais características e 
benefícios:

· Desempenho comprovado com processadores Intel Xeon de núcleo duplo para aplicações exigentes de 
grande demanda;

· Versatilidade e disponibilidade para uma ampla gama de aplicações;

· Solidez no desempenho e na engenharia, resultando em confiabilidade e ótimo custo de propriedade;



Os servidores HP Proliant DL 380 geração 8 ainda contam com:

· Maiores níveis de flexibilidade e desempenho;
· Maior tempo de operacionalidade e capacidade de gestão de classe empresarial;
· Processadores Intel Xeon e densidade em 2U para variadas aplicações.

Foram utilizadas também soluções de virtualização Vmware que ajudam a reduzir as despesas com ativos fixos por 
meio da consolidação de servidores e reduzem as despesas operacionais por meio da automação. Além disso, 
minimizam a perda de receita reduzindo o tempo de inatividade planejado e não planejado, possibilitando maior 
controle do seu ambiente de TI.

O VMware vSphere abrange diversos recursos que transformam o hardware padrão do setor em um ambiente 
resistente e compartilhado, com controles incorporados de nível de serviço para todos os aplicativos.

O vSphere acelera a transição de data centers existentes para a computação em nuvem, ao mesmo tempo que 
fornece sustentação às ofertas de nuvem pública compatíveis, abrindo caminho para o modelo de nuvem híbrida. 
Uma parceria de orgulho:

Segundo Juberto Barros (coordenador do projeto), a Microware atendeu a demanda da Firjan da melhor forma 
possível, durante todo o projeto, desde a concepção, em um prazo satisfatório. Atualmente, os servidores estão 
funcionando perfeitamente e proporcionaram um maior poder de processamento assim como um melhor 
aproveitamento do espaço e de tempo. Frutos de um trabalho integrado e bem elaborado.

O projeto SESI Matemática já ajudou mais de 32 mil estudantes a superarem dificuldades no aprendizado da 
disciplina através de atividades em laboratórios de informática que incluem uma biblioteca com 20 jogos 
eletrônicos. A Microware se orgulha desta parceria e espera também contribuir na formação de jovens mais 
preparados para o mercado brasileiro.



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.

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 and. - Brasília - DF - 70714-900

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

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

E você?

Tem conhecimento de qual ferramenta agrega 

maior produtividade aos seu colaboradores?


