
Otimizar a Produtividade de 
um Parque Nacional de 

Impressões
Aprimorar a utilização e manutenção das impressoras em 

todos os escritórios.

CLIENTE:
Igreja Messiânica

SEGMENTO:
Governo

ÁREA DE ATUAÇÃO:
Misto

DEMANDA:
Otimizar a Produtividade de 
um Parque Nacional de 
Impressões

SOLUÇÃO:
A Microware implemento 
uma solução de outsourcing 
que foi baseada em três 
pontos fundamentais.

O primeiro é a utilização de 
equipamentos específicos 
para atender a sua demanda.

A segunda base de atuação 
foi a administração do 
parque através de um 
software desenvolvido 
particularmente para 
gerenciamento deste tipo de 
serviço.

E o terceiro ponto é o de 
prestação de serviço 
especializado e altamente 
capacitado a qualquer 
momento em que haja a 
necessidade.

CASO DE 
SUCESSO
MICROWARE



Desafio: Manter uma imagem unificada em proporções continentais

Mais que uma parceria

Para uma empresa, cujo campo de atuação abarca todo um país, é imprescindível manter uma unidade e coesão de imagem 

associada a seus serviços, sejam eles quais forem. Adicione a esta necessidade, a dificuldade que um país de proporções 

continentais como o Brasil pode gerar.

Sendo assim, se faz necessário que a mesma conte sempre com os melhores recursos, equipamentos e, principalmente, 

parcerias. Dispor destes fatores garante a produtividade e o atendimento às demandas e necessidades da empresa.

A Igreja Messiânica Mundial, entidade religiosa atuante em diversos países e contando com mais de três milhões de 

seguidores e colaboradores no Brasil, compreende esta importância. No país desde 1955, a instituição atua em todos os 

estados através de sedes regionais denominadas “Centros de Aprimoramento”.

A Igreja Messiânica possui um parque de impressão, a nível nacional, gerenciado por seu escritório matriz em São Paulo. A 

maior dificuldade encontrada pela entidade era a manutenção e administração deste parque, visto que o mesmo se 

encontra espalhado ao longo de 54 escritórios locais que, por sua vez, estão espalhados pelas regiões do Brasil.

O grande problema logístico enfrentado era a manutenção dessas impressoras, reposição de materiais e equipamentos e, 

eventualmente, a substituição dos aparelhos danificados. Sendo assim, para a Igreja Messiânica do Brasil, era 

imprescindível que o novo parceiro de serviços tivesse um vínculo direto com a própria fabricante dos produtos utilizados na 

solução.

Gerir um parque tão amplo, tanto em número de aparelhos como em número de pontos de impressão, era uma dificuldade 

da empresa que, para aprimorar este serviço, buscou um auxílio especializado nesta área, a Microware Tecnologia, através 

do seu segmento de Imagem e Impressão.
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A Microware preparou uma solução com equipamentos HP, uma de suas principais parcerias de negócios. Líder no mercado 

mundial de impressoras, os produtos HP são os ideais para a estrutura do parque. Também fez parte do projeto a 

organização de um estoque que atendesse as necessidades que a empresa poderia vir a ter.

A solução de outsourcing implementada pela Microware para sua cliente foi baseada em três pontos fundamentais. O 

primeiro é a utilização de equipamentos específicos para atender a sua demanda. A segunda base de atuação foi a 

administração do parque através de um software desenvolvido particularmente para gerenciamento deste tipo de serviço. 

E o terceiro ponto é o de prestação de serviço especializado e altamente capacitado a qualquer momento em que haja a 

necessidade.

A Microware forneceu para nosso cliente as máquinas HP Cm2320, impressoras multifuncionais com alta velocidade e 

qualidade superior de impressão tanto coloridas como monocromáticas. 

Com equipamentos HP de última geração o parque de impressão do Grupo se tornou mais eficiente, moderno e interativo, 

indo de encontro direto as necessidades que eram apresentadas. Os antigos equipamentos do parque de impressão, 

aqueles que ainda apresentavam produtividade, também foram assimilados na solução e tiveram sua manutenção 

também assegurada.

Para gerir a produtividade dos 54 pontos de impressão, a Microware encontrou na solução de software Web Jetadmin a 

mais eficiente. Esta solução permite que o técnico responsável pelo parque de impressão visualize o volume de impressões 

realizadas, controle o nível de toner nas impressoras e ainda acompanhe o desempenho de cada um dos equipamentos, 

sabendo assim quais são aqueles que necessitam de reposição ou reparo.
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E você?

Qual a imagem que sua empresa tem para o mercado?

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 andar - Brasília - DF - 70714-900

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

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


