
A LENOVO SE DESTACA
GUIADA PELA PAIXÃO EM EXPLORAR E INOVAR, A LENOVO™ AJUDA 
OS ESTUDANTES A SE MANTEREM NO RITMO DA APRENDIZAGEM  
COM TECNOLOGIAS MAIS EVOLUÍDAS E DINÂMICAS. 



A LENOVO HOJE  

1ª Fabricante Global  
de PCs

1ª Fornecedora Mundial  
em Tecnologias para  
a Educação 

Empresa avaliada em 
US$ 45 bilhões pela  
Fortune Global 500 
  

UM POUCO SOBRE  
AS INOVAÇÕES DA  
LINHA THINKPAD® 
•  Botão TrackPoint®.

•  Luz de LED no teclado ThinkLight®. 

•  Proteção deslizante para minimizar  

a flexibilidade da placa-mãe.

•  Dobradiças de aço inoxidável. 

•  Leitor biométrico integrado.

•  Soluções ThinkVantage® que unificam  

as camadas de segurança do hardware  

e software.  

•  Chassi único projetado para drenar 

líquidos dos orifícios rapidamente, caso 

algo seja derramado nos componentes 

críticos do dispositivo. 

EMPODERANDO APRENDIZES E LÍDERES   
 
Com a evolução dos modelos de negócio e seus objetivos, 

a tecnologia é mais importante do que nunca.

• Tudo depende de trazer grandes talentos para  

as universidades - e transformá-los em sucesso.

• As oportunidades do futuro demandam competências 

e habilidades além das tradicionais. 

• A infraestrutura deve continuar a unificação,  

atendendo diversas necessidades com inovações 

constantes e retorno claro do investimento. 

• Com o desaparecimento dos perímetros tradicionais  

de rede, a segurança e medidas contra ameaçadas 

devem evoluir de maneira complexa.  

UMA CULTURA DE HABILIDADES 
ARTESANAIS 
A Lenovo imagina, projeta e constrói a tecnologia 
de forma diferente. Sua cultura de habilidades 
artesanais engrandece soluções completas  
e abrangentes para os desafios que você  
enfrentará no dia a dia.  

• A multipremiada linha Think conta com um 
portfólio de soluções que mudam o mundo  
há mais de 30 anos. 

• Um novo patamar em produtividade móvel  
e colaboração, com inovação e recursos 
multimodos para produtos de qualidade  
e segurança sem igual.  

• Uma paixão incansável para unir segurança, 
performance e design com propósito. 
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PROPORCIONA CONFIANÇA EM CADA 
ESCOLHA 
A Lenovo entende que confiabilidade demanda segurança e confiança; 

esses são pontos centrais em todas as decisões que tomamos.

• Camadas de segurança ThinkShield unificam a proteção física e 

cibersegurança, incluindo recursos do processador integrado 

Intel® Core™.

• Intensificando a segurança com 99% menos vulnerabilidades em 

comparação com nossos principais concorrentes.

• Reconhecimento conquistado através do compromisso em criar 

produtos com certificação MIL-SPEC e testados de formas mais 

intensas que os da concorrência.

UM PARCEIRO NOS SEUS RESULTADOS 
Nos esforçamos para ser mais que um fornecedor, ajudando 

clientes e decisores a aproveitar as melhores oportunidades  

ao escolher novas tecnologias com segurança. 

• Decisores com profunda experiência em tecnologia

para a educação.

• Facilidade para trabalhar junto e comprar,

com ampla disponibilidade nos distribuidores

estaduais e nacionais, como NASPO e NCPA.

• Fascinados pela nova geração de soluções

tecnológicas projetadas para impulsionar

a produtividade e criatividade.



ThinkPad   
X1 YogaTM  

ThinkPad   
X1 Carbon  

ThinKPad X1 Tablet  

ThinKPad T490s  

A MOBILIDADE IMPORTA 
Desde o primeiro ThinkPad em 1992,  

a marca transformou radicalmente o que 
a computação móvel e a conectividade 

podem fazer. Continuamos com a missão 
de oferecer tecnologias cada vez mais 

móveis, liderando o mercado e quebrando 
barreiras com inovação contínua.

Dispositivos com processadores Intel® 
Core™ para mais velocidade e máximo 

desempenho. 

Melhores experiências e recursos  
que podem transformar as salas  

de aulas e laboratórios.

O equilíbrio perfeito entre estilo, 
essência e portabilidade. 



A EVOLUÇÃO DO DESKTOP  
Mesmo com mudanças nos ambientes de trabalho e estudo, 

os desktops continuam desempenhando um papel essencial 

para a educação superior. Na Lenovo estamos sempre 

reinventando o design das nossas máquinas, começando 

pelo revolucionário desktop Tiny. 

• Proporcionando economia de espaço e energia,  

o Tiny traz uma nova produtividade para as áreas 

administrativas apertadas nas universidades.  

• O inovador Tiny-in-One faz com que a organização, 

configuração e gerenciamento sejam mais simples  

do que nunca. 

• O desempenho do processador Intel® Core™ suporta 

arquivos pesados e funções administrativas complexas. 

M920z AIO  M920 Tiny  

M920z Torre Tiny-in-One 22/24 



INTENSIDADE EM AÇÃO 
A partir das aplicações de engenharia para novas mídias e ferramentas de dados,  
os dispositivos estão se renovando para a educação superior. As workstations Lenovo 
ThinkStation® foram projetadas para oferecer alta produtividade e fazer com que  
os campus tenham tecnologias de ponta. 

• Possuímos um portfólio amplo de workstations, incluindo tecnologias móveis
e ultraportáteis.

• Desempenho de ponta para análises avançadas e deep learning.

• Processador Intel® Core™ poderoso que suporta aplicações complexas.

• Certificação ISV completa, GIS e pacote de mídia.

ThinKPad P1  ThinKPad P52 ThinkStation 
P330 Tiny  

ThinkStation   
P520c  

Para descobrir como a Lenovo pode ajudar você 
a empoderar a nova geração de exploradores,  
visite www.lenovo.com/br/pt/educacao ou 
entre em contato pelo e-mail 
educacao@lenovo.com para mais detalhes.   
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