
Pacote para as pequenas e médias  
 
A Microsoft, a Positivo Informática e a Telefônica anunciam hoje um projeto piloto para 
comercialização do Posto Informático da Telefônica com o uso da tecnologia FlexGo, criada 
pela Microsoft. Trata-se de um pacote oferecido pela Telefônica para as pequenas e médias 
empresas composto de computador, software, banda larga, atualização e manutenção 
tecnológica, por um valor fixo mensal. Os equipamentos do projeto são da Positivo 
Informática, fabricante de computadores no Brasil que atua também no segmento de 
tecnologia educacional.  
 
A tecnologia FlexGo é uma inovação que facilita o fornecimento de máquinas e softwares com 
modelos de negócios alinhados às necessidades dos clientes corporativos. O projeto piloto, que 
conta inicialmente com cem máquinas, amplia ainda mais a comercialização do Posto 
Informático da Telefônica e o acesso das pequenas e médias empresas ao uso do computador. 
 
Lançado em abril pela Telefônica, o Posto Informático inclui computadores, acesso à internet 
banda larga ou dados e manutenção 24 horas nos sete dias da semana, oferece ao cliente 
conexão em rede LAN (cabeada ou WiFi), seguro e softwares atualizados (Windows e 
Antivírus). Por um valor fixo mensal, o cliente adquire o pacote completo e se livra das 
preocupações com instalação, manutenção e atualização dos equipamentos.  
 
Outra vantagem - essencial para muitas empresas que estão ingressando no mercado - é que 
o cliente não precisa fazer um alto investimento inicial para montar seu negócio ou renovar os 
equipamentos, que podem ser trocados a cada dois ou três anos por outro de última geração. 
 
Mercados emergentes 
 
A Microsoft coordena alguns projetos que utilizam a tecnologia FlexGo em mercados 
emergentes no mundo. De acordo com o gerente geral da divisão Unlimited Potential Group 
(UPG) da Microsoft, Jorge Salles, a tecnologia FlexGo foi criada para ampliar o acesso de 
consumidores ao uso do computador. “O usuário adquire o direito de uso do PC mediante 
pagamentos com prazos determinados, sem necessidade de aquisição do equipamento”, 
afirmou o executivo. 
 
“Essa parceria reafirma a posição da Positivo Informática de sempre abrir novos mercados e, 
ao mesmo tempo, permite oferecer condições diferenciadas de pagamento para que empresas 
de todos os portes tenham acesso à tecnologia de ponta”, explica Idel Bacal, diretor comercial 
para o segmento corporativo da Positivo Informática.  
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