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Fabricante anunciou solução para empresas de menor porte durante evento para cliente, 

objetivo é ampliar ferramentas disponíveis 

 

Toda a indústria de TI tenta quebrar a barreira existente entre as grandes marcas e as 

companhias de pequeno e médio porte (PME). É sabido que as empresas de menor porte têm 

apresentado um dinamismo interessante e um apetite muito maior por tecnologia, investindo 

não apenas em sistemas tradicionais, como, também, em tendências mais atuais e produtos 

mais sofisticados. Para adentrar esse mercado, a HP se uniu mais uma vez ao Google e 

apresentou o que eles chamam de SMB IT in a Box. 

 

Trata-se de um pacote tecnológico que inclui hardware (impressoras e PCs), com ferramentas 

de colaboração e comunicação em nuvem, além da suíte de produtividade Google Apps for 

Business. Em material entregue aos jornalistas presentes no HP Discover, principal evento da 

companhia para clientes que acontece em Las Vegas (EUA) e onde foi feito o anúncio da 

solução, a fabricnate lembra que mais de cinco milhões de companhias atualmente usam a 

suíte do Google, que inclui Gmail, IM, Calendário, Drive, Docs, entre outros. 

 

A vantagem, de acordo com a HP, está na formulação de um pacote que já vem com a suíte de 

produtividade e conta ainda com uma camada de gerenciamento da própria HP e um setup 

mínimo. A ideia principal do produto está em simplificar o ambiente dessas companhias de 

menor porte e, de alguma forma, contribuir para a redução do custo operacional. 

 

De acordo com a HP, a ideia é expandir o número de ferramentas disponíveis nesse pacote 

para atender a outras demandas das PMEs. Além do SMB IT in a Box, HP e Google já são 

parceiros nos produtos HP SlateBook2, HP Slate e HP Cromebook. 

 

Simplicidade 

 

Na mesma onda de simplificar o ambiente de TI das companhias de menor porte, a HP 

também apresentou durante o Discover 2013 o Proliant MicroServer Gen8, uma caixa que 

integra servidor, storage e rede, em uma máquina com tamanho bastante similar ao de uma 

torre de desktop. A companhia que o preço de entrada será convidativo o bastante para 

permitir que uma empresa pequena tenha acesso ao produto. 

 

Fonte: InformationWeek  [Portal]. Disponível em: 

<http://informationweek.itweb.com.br/14279/de-olho-em-pme-hp-lanca-pacote-

de-solucao-com-google-apps/>. Acesso em: 12 jun. 2013.  
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