
QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO 
AO CLIENTE

Fornecer soluções diferenciadas que consolidem a presença do 
cliente no mercado.

CLIENTE:
Unicamp

SEGMENTO:
Administração Shopping

ÁREA DE ATUAÇÃO:
serviços Profisssionais

DEMANDA:
A Unicamp encontrava-se 
com problemas relacionados 
ao atendimento e suporte 
para a área de T.I. Foram 
abordadas questões como: 
demora no retorno da 
comunicação pré-venda, 
descumprimento do prazo 
de entrega e falta de 
disponibilidade do 
acompanhamento pós-
venda.

SOLUÇÃO:
Sobre todos esses aspectos 
foi proposto pela a 
Microware:
- Atendimento de qualidade 
e personalizado;
- Visitas semanais para 
acompanhamento de 
projetos e identificação de 
necessidades;
- Ótimos produtos com 
preços adequados ao 
mercado;
- Comprometimento com 
prazo e entrega.

CASO DE 
SUCESSO
MICROWARE

-



Criada por decreto-lei em  e inaugurada oficialmente em 1966, a Universidade Estadual de Campinas surgiu como um 1962

centro estratégico de formação de mão-de-obra altamente capacitada nas áreas de  e  voltadas tecnologia ciências naturais

principalmente para a  científica. pesquisa

Com o tempo, a universidade diversificou-se e hoje há grande destaque por sua formação e produção científica nas ciências 

humanas artes economia filosofia história geografia, sobretudo nas áreas de , , ,  e . 

Atualmente, a instituição mantém o "status" de ser a maior produtora de  de pesquisa no Brasil, superando patentes

instituições de renome como a  e a  (USP).Petrobrás Universidade de São Paulo

O alto poder de negociação e de decisão atribuídos aos consumidores de hoje, produzem expectativas que vão além de 

produtos e serviços de qualidade.

Atualmente a humanização do atendimento soma muitos pontos no momento da decisão final de compra. O cliente espera 

encontrar uma equipe com disponibilidade no pronto atendimento, que saiba ouvir suas necessidades e com competência 

para propor e cumprir com as melhores soluções do mercado.

A Unicamp encontrava-se com problemas relacionados ao atendimento e suporte para a área de T.I. Foram abordadas 

questões como: demora no retorno da comunicação pré-venda, descumprimento do prazo de entrega e falta de 

disponibilidade do acompanhamento pós-venda.

O fato do cliente encontrar-se a 110km da capital paulista aparentemente tornava-se um empecilho para um pronto 

atendimento, o que limitava a listagem de empresas aptas a participar dos projetos relacionados a área de T.I.

Sobre todos esses aspectos foi proposto pela a Microware:

· Atendimento de qualidade e personalizado;

· Visitas semanais para acompanhamento de projetos e identificação de necessidades;

· Ótimos produtos com preços adequados ao mercado;

· Comprometimento com prazo e entrega;

· Credibilidade do fornecedor e fabricante.

Credibilidade é preocupar-se com a continuidade do relacionamento e não com uma única transação. É ter visão consultiva, 

segmentar, planejar, e, sobretudo, conhecer o cliente que se trabalha e se alinhar com os valores dessa empresa. É, 

finalmente, ser um DESENVOLVEDOR DE SOLUÇÕES.
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E você?

Que nível de Experiência sua empresa

propicia para seus clientes e colaboradores?

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


