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A força de trabalho de hoje está 
em constante movimento. E como
uma organização que abraça a onda
digital, você precisa evoluir no jogo
da mobilidade para garantir que sua
força de trabalho permaneça produtiva.
Contudo, possibilitar a mobilidade pode
se tornar um pesadelo para sua equipe
de TI. Eles precisam garantir flexibilidade
e interconectividade para a força de
trabalho móvel, mantendo seus dados
e dispositivos seguros.

Antes de começar, é importante analisar o custo total de propriedade
da mudança para uma força de trabalho móvel:

Se você está pensando em deixar a mobilidade da sua organização de lado, 
pense novamente!

Custos diretos de TI, relacionados ao gerenciamento do ciclo
de vida do dispositivo, incluindo compra, entrega, infraestrutura,
segurança, suporte ao usuário, reparo e substituição.

Seus avanços em direção à mobilidade
também aumentam o custo e o risco. 
Portanto, o dilema com o qual você 
provavelmente se depara agora é: 
como maximizar os benefícios da mobilidade
e, ao mesmo tempo, minimizar os custos 
e os riscos de segurança?

Neste documento técnico vamos aprofundar 
as nuances tecnológicas que a Lenovo
incorpora em seus dispositivos, que ajudam
a força de trabalho móvel a ser mais produtiva. Custos de tempo do usuário final, como o tempo gasto com solução

de problemas, correção de dispositivos mais antigos e o de aprender
a usar um novo dispositivo.

A produtividade se beneficia com dispositivos de desempenho
mais alto, que aumentam a mobilidade dos funcionários.

Clique aqui para saber mais sobre as soluções de mobilidade da Lenovo

Benefícios de uma força de trabalho móvel:
Maior produtividade
Melhor eficiência
Fluxo de trabalho e de negócios simplificado

Equipado com Intel®.
Se tem Intel®,
tem máxima produtividade.
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COMO 
COMEÇAR?

TRÊS FATORES
ESSENCIAIS
DA MOBILIDADE

É evidente que estamos em estado de 
transição. Enquanto muitos de nós estão
trabalhando em prol da transformação
digital, estamos sendo encorajados por
especialistas a considerar a adoção de
novas tecnologias: IoT, realidade 
aumentada, realidade virtual, inteligência
artificial, robótica e muito mais.

Na Lenovo, acreditamos que não faz 
sentido adotar novas tecnologias até 
que você tenha uma infraestrutura 
pronta para o futuro. Uma vez que 
você a tenha, as portas estarão abertas
 para você escolher as ferramentas que 
achar ideais para sua organização.

Como obter uma infraestrutura pronta 
para o futuro? Você começa com os 
dispositivos certos. Os dispositivos 
que você escolhe dar para seus 
funcionários terão impacto direto 
na sua produtividade, eficiência 
e capacidade de reter as habilidades certas.

Os dispositivos certos podem liberar
um enorme potencial para seus funcionários,
permitindo que trabalhem sem interrupções
e concentrem-se apenas em suas funções.

Os dispositivos que você escolher também
causarão um enorme impacto na segurança,
que é de extrema importância na força 
de trabalho móvel.

Por último, mas não menos importante,
é essencial que os dispositivos escolhidos
tenham os recursos necessários para oferecer
suporte total a qualquer software de última 
geração que os funcionários precisem executar
em seus dispositivos.

A Lenovo adota medidas específicas 
para garantir que os dispositivos sejam
uma extensão da força de trabalho 
móvel da nova era, proporcionando 
aos funcionários a flexibilidade 
de trabalhar em qualquer lugar, 
a qualquer hora e da maneira que 
precisarem, garantindo que 
o departamento de TI ainda tenha 
vantagem quando se trata
de segurança e capacidade 
de gerenciamento.

Nas próximas páginas, 
vamos explorar como os equipamentos 
Lenovo ThinkPad série X1, 
ThinkPad série T, ThinkPad série P 
e Lenovo série V abordam cada um
desses elementos.

PRODUTIVIDADE
INCOMPARÁVEL

DURABILIDADE 
CONFIÁVEL

SEGURANÇA
DE 360°

 

360°

03 04

Equipado com Intel®.
Se tem Intel®,
tem máxima produtividade. Clique aqui para saber mais sobre as soluções de mobilidade da Lenovo



TRÊS FATORES 
ESSENCIAIS DA MOBILIDADE

Quando você pensa em produtividade em um mundo móvel, você precisa pensar em:

Os principais elementos para obter o desempenho ideal
dos dispositivos móveis são:

DESEMPENHO

O ThinkPad série X1 oferece a potência que você precisa para lidar 
com tarefas pesadas, além da bateria que dura o dia todo. 
O ThinkPad X1 Carbon e o X1 Yoga chegam a funcionar por até 15 horas
e carregar até 80% em menos de uma hora. 

PRODUTIVIDADE
INCOMPARÁVEL

Além dos recursos de desempenho em tarefas pesadas, 
os dispositivos X1 também cuidam dos detalhes mais sutis
para garantir a máxima produtividade com:

Processadores mais atuais
Processadores Intel® Core™ i7 até 8ª geração

Tela  
Tela OLED Wide Quad High Definition (WQHD)

Portas
2 Intel® Thunderbolt™ 3, 2 USB 3.0, HDMI,
RJ45, MicroSD, MicroSIM

Melhor conectividade
O novo design da antena com blindagem
banhada a ouro garante forte intensidade de sinal

Luz azul baixa  
Reduz a quantidade de luz
azul emitida pela tela e ajuda
a reduzir a fadiga ocular

Processadores
potentes

Gráficos
imersivos

RAM 
adequada

Telas 
grandes

Longa duração
da bateria

Os dispositivos Lenovo atendem muito bem todos esses aspectos, 
ou seja, você nunca precisará comprometer o desempenho novamente.

+
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LTE

Nossos dispositivos garantem flexibilidade para acompanhar as 
modernas opções de colaboração. A mobilidade da força 
de trabalho pode ser facilitada por meio de:

FLEXIBILIDADE

CONECTIVIDADE

Experiências de usuário de alta qualidade
 

Experiências de usuário de alta qualidade

A conectividade é o centro da produtividade. Nossos dispositivos 
mantêm você na ativa mesmo se estiver fora do alcance de uma rede
Wi-Fi. A banda larga móvel rápida garante que os usuários estejam
sempre conectados a todos os seus dados e aplicativos na nuvem:

Opções de suporte com autoatendimento
Impulsione o valor de seus dispositivos móveis
com o ecossistema de acessórios da Lenovo. 
Conecte dispositivos a múltiplos monitores 
para melhor visualização e trabalho multitarefa
ou conecte um teclado em formato de onda 
para uma experiência de digitação confortável e precisa.

Opções de acoplamento
Aproveite a portabilidade fácil dos dispositivos
das séries ThinkPad X1, ThinkPad T, ThinkPad P
e Lenovo V. Conecte um cabo da sua porta USB-C
a um dispositivo habilitado para Thunderbolt 3
e obtenha quatro vezes mais dos dados e o dobro
da largura de banda de vídeos de qualquer outro
tipo de porta, além de contar com fornecimento
de energia. Assim, você fica com Thunderbolt, 
USB-C e DisplayPort. Além disso, você consegue
até enviar sinais para dois monitores 4K 
com o Dock Thunderbolt.

LTE-A (4G)
Mesmo quando o Wi-Fi está fora de alcance,
o recurso opcional Qualcomm® Snapdragon™
X7 LTE-A garante que os usuários sempre
tenham conectividade e acesso a todos
os seus dados e aplicativos na nuvem.

Dispositivo de três bandas sem fio 
O dispositivo de três bandas sem fio Intel®
(Tri-Band Wireless) proporciona conectividade
de acoplamento sem fio de alta velocidade
para dispositivos móveis, como dispositivos
híbridos 2 em 1, tablets e notebooks.
Isso significa que os usuários têm conectividade
similar ao de Wi-Fi em qualquer lugar e a qualquer
momento, sem problema nenhum.

Comunicação por campo de proximidade  

Recurso semelhante ao Bluetooth para facilitar
as transferências de dados para dispositivos 
próximos. Para conseguir acesso por meio 
de um sinal NFC, o usuário precisa estar 
fisicamente próximo ao PC da empresa 
e ter a tag correta de NFC.
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PRODUTIVIDADE
INCOMPARÁVEL
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Os PCs empresariais precisam de várias camadas de segurança, dentre elas, criptografia 
de dados, prevenção contra roubo e perda e proteção contra uso não autorizado. 
Todas essas camadas precisam trabalhar juntas e serem fáceis de gerenciar.

A Lenovo conta com abordagem de 360° à segurança: uma malha coesa de recursos
e tecnologias que oferecem proteção máxima em um PC de negócios.

Autenticação multifatorial
O reconhecimento biométrico de impressão digital da Lenovo 
garante gerenciamento de acesso simplificado e segurança robusta.
Como líder em autenticação multifatorial, a Lenovo também oferece
em seus dispositivos os seguintes recursos:

CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS

Garante o acesso ao PC apenas por pessoal autorizado.

Acesso via Smart Card
Uma maneira altamente segura de armazenar informações de login
em cartões à prova de roubo, que também pode ser usada 
para gerenciar o acesso a vários dispositivos sem o uso de senhas. 
Os Smart Cards implementam diretamente uma política de autenticação
de dois fatores, garantindo a proteção dos dispositivos contra ameaças.

Comunicação por campo de proximidade 
A NFC é um tipo de padrão de comunicação via rádio, 
semelhante ao Bluetooth, ao Wi-Fi e a outras tecnologias de rede. 
Para captar o sinal NFC e fazer login, o usuário precisa estar fisicamente
próximo ao PC da empresa e ter a devida etiqueta NFC
ou dispositivo secundário.

Leitor de impressão digital Match-on-Chip:
a tecnologia de impressão digital mais segura para PCs, 
pois as credenciais biométricas são armazenadas em um chip separado
que os torna praticamente invioláveis.

Fortaleça ainda mais a autenticação com o Intel® Authenticate, 
que oferece flexibilidade para criar e implantar políticas de autenticação
multifatoriais reforçadas e personalizadas que fazem vigorar a proteção
de identidade dos usuários no acesso ao domínio corporativo à rede
e à VPN; protegendo identidades e dados. A solução Intel® Authenticate
fornece uma simples ferramenta de inscrição de autoatendimento 
que os usuários finais podem começar a aproveitar rapidamente, 
eliminando as chamadas para o setor de TI.

Acesso via Smart Card

360°
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PROTEÇÃO FÍSICA E DE PORTAS
Evita o roubo de dados por USBs ou outras portas 
de acesso nos PCs da empresa.

PROTEÇÃO DE DADOS

Evita roubo e perda de dados

Proteção USB inteligente
Bloqueia a transferência de dados da porta USB. Contudo, mantém 
as portas funcionais para dispositivos de entrada, como mouse e teclado.

Protetor de câmera
Os riscos de invasão da câmera podem ser evitados cobrindo-se fisicamente
a câmera com o protetor integrado. Com o protetor embutido, 
basta fechar a tampa da câmera para garantir a proteção de privacidade.

Bloqueio de chassi
Um mecanismo de trava com chave que evita o roubo de componentes, 
como discos rígidos e placas de vídeo.

Criptografia de toda a unidade 
Criptografia de disco rígido para evitar acesso não autorizado 
a dados por meio de ataques sofisticados. O chip dTPM 2.0 
criptografa os dados do usuário no PC.

Backup de dados on-line
Comparado aos arquivos de fita, o backup de dados de negócios 
on-line oferece automaticamente uma melhor velocidade
e mais facilidade de uso. Além disso, aproveite a integração Pro SSD 
com o Intel® Remote Secure Erase da Intel® Active Management Technology.

Retenção de disco rígido
Quando uma unidade de disco rígido é substituída sob garantia, esse serviço 
complementar permite que a empresa mantenha a unidade original.

Protetor de câmera

dTPM 2.0 chip 

360°
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Durabilidade não significa dispositivos pesados. Também não é verdade que dispositivos
elegantes e bonitos não possam resistir aos choques e batidas do dia a dia. 
Quer saber o que “durabilidade” significa verdadeiramente?
Explore os dispositivos Lenovo ThinkPad.

A leveza, robustez, força e aparência de um notebook 
são características altamente influenciadas pelo tipo e combinação
dos materiais usados. A Lenovo se orgulha de usar materiais de ponta:

OS MELHORES MATERIAIS

O nível da fibra de carbono utilizada é o mesmo utilizado 
nos satélites, com 1/3 do peso do alumínio e 50% mais força 
do que o magnésio em quase metade do peso

A fibra de carbono usada nos ThinkPads 
oferece força e robustez superiores

Para peças como a área de apoio de mão, 
que são submetidas a pressão adicional, 
usamos magnésio, que fornece força máxima

Equilíbrio ideal entre força e leveza

Desempenho superior para todos os recursos sem fio

Acabamento, aparência e durabilidade da tinta premium

Resistência prolongada ao desgaste físico

Mais leve, mais forte e mais durável que outros produtos do mercado

Os benefícios:

Testes com especificações militares
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A tecnologia inovadora envolve o uso de técnicas que foram comprovadas
de maneira criativa para solucionar problemas reais de usuários, 
abordar desafios de design eletrônico e mecânico e aprimorar os recursos 
e as funções do sistema operacional.

A tecnologia inovadora em PCs deve influenciar recursos como design
e sistemas de entrada do usuário, desempenho, confiabilidade e durabilidade,
espessura fina, leveza, resfriamento e dissipação de calor, desempenho 
sem fio e segurança geral do usuário.

Aqui estão as últimas inovações da Lenovo que causarão um grande impacto 
nos usuários corporativos:

TECNOLOGIA INOVADORA

Entrada do usuário
Touchpad de precisão e teclado em forma de onda para dispositivos 
conversíveis e híbridos 2 em 1, proporcionando fácil utilização em vários modos.

Segurança
ThinkPad Glance (com câmera IV) e leitor de impressão digital Match-on-Chip
para garantir acesso ao PC apenas por pessoal autorizado.

Desempenho
Novo local da antena e design com moldura estreita que melhoram
o desempenho e a durabilidade sem fio.

Durabilidade
Nova tampa superior em fibra de carbono para proteger os ThinkPads
de impactos e pancadas do dia a dia.

Confiabilidade
Diagnostic SmartBeep e aplicativo Diagnostic para identificar a natureza 
de qualquer problema, com um aplicativo de smartphone simples 
para resoluções mais rápidas.

Gerenciamento de resfriamento e calor
Sensoriamento e resfriamento inteligentes, que reduzem o calor 
e garantem o conforto do usuário ao trabalhar com o ThinkPad no colo.

Segurança e proteção de dispositivos
A proteção contra problemas no USB-C evita que o ThinkPad 
seja exposto a alta tensão acidentalmente.
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Para os usuários que não trabalham em lugar fixo, é importante
ter dispositivos que apresentam desempenho consistente em todas 
as condições e que possam resistir desde quedas acidentais
a temperaturas extremas.

Os ThinkPads passam por uma bateria de testes e contam 
com alguns recursos que os tornam mais confiáveis que os outros.

CONFIABILIDADE

CONCLUSÃO

O sistema inteligente integrado de sensoriamento 
e resfriamento da Lenovo ajuda a reduzir o calor
e a garantir o conforto do usuário ao trabalhar 
com o ThinkPad no colo. Ele usa acelerômetro integrado
para detectar o modo de uso e variar o consumo de energia,
fornecendo níveis de resfriamento eficazes e permitindo
que os ThinkPads sejam até 15% mais frios e 10% mais silenciosos.

Sensoriamento e resfriamento inteligentes

Os ThinkPads possuem as novas e patenteadas ventoinhas
de 8a geração inspiradas nas asas das corujas, que agitam 
38% mais fluxo de ar e têm 15% mais desempenho térmico
do que as gerações anteriores para garantir que fiquem 
sem poeira e ofereçam mais confiabilidade.

th

Ventoinha tipo asa de coruja

Permite que você identifique rapidamente a natureza 
de qualquer problema com um aplicativo de smartphone 
simples para resoluções mais rápidas. Uma série de tons 
musicais é produzida pelos diagnósticos inteligentes 
do ThinkPad, que é interpretada pelo aplicativo do smartphone
para mostrar precisamente a origem e a natureza do problema, 
oferecendo resolução mais rápida.

 

Tecnologia SmartBeep

Quatro camadas de chassi reforçado com fibra de carbono
e uma estrutura de proteção em liga de magnésio para maior
resistência. Nós projetamos nossos dispositivos para lidar
com o que vier em seu caminho. De bebidas derramadas
a quedas e choques, esses dispositivos são testados 
com 12 requisitos de nível militar e passam por mais 
de 200 testes de durabilidade.

 

Testes com especificações militares

Todos os modelos do ThinkPad agora possuem um chip 
de segurança de hardware TPM 2.0 discreto com certificação TCG.
O chip dTPM 2.0 criptografa os dados do usuário no PC.

Segurança de TPM discreto
TPM

Como a força de trabalho está em constante movimento, há vários fatores 
que precisam ser considerados. Além dos recursos de desempenho, 
a Lenovo analisa os detalhes mais sutis para garantir a máxima produtividade
da força de trabalho móvel. As soluções da Lenovo em relação aos três itens
essenciais para a mobilidade - produtividade incomparável, segurança 360° 
e durabilidade confiável - demonstram sua capacidade no espaço de soluções 
de TI e por que a Lenovo é uma escolha óbvia quando se trata de soluções 
de mobilidade para a força de trabalho.
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PENSOU 
EM MOBILIDADE
PENSOU LENOVO

Ao pensar em um parceiro completo para todos os requisitos de mobilidade
da sua força de trabalho, pense Lenovo.

THINKPAD SÉRIE X1

ThinkPad X1 Yoga

ThinkPad X1 Tablet

ThinkPad 
Thunderbolt dock

ACCESSÓRIOS

THINKPAD SÉRIE T

Headset estéreo
Lenovo

ACESSÓRIOSThinkPad T480s

ThinkPad T580

THINKPAD SÉRIE P

Mouse biométrico
com fio e impressão 
digital Lenovo

ACESSÓRIOS

ThinkPad P51

ThinkPad P71

LENOVO SÉRIE V

Disco rígido 
portátil

ACESSÓRIOS

Lenovo V730

Lenovo V330
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www.lenovo.com

Linha legal da marca

Intel e o logotipo Intel são marcas registradas da Intel Corporation
ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países.

razões
pelas quais a Lenovo faz a diferença

 

Reconhecida 
ao redor do mundo

Expertise em 
diversas categorias

Confiança em 
nossos produtos

Tecnologia 
impulsionadora 
de negócios

Rede de suporte
flexível
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