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• Crescimento: alta nos contratos iniciais de leasing e nos 
lucros 

• Estabilidade: recomercialização mantém tendência de alta 
• Potencial: Soluções em Mobilidade Empresarial oferecem 

oportunidades excelentes e recebem prêmio 
 

 

 

São Paulo (Brasil), 27 de outubro de 2017 

 

A CHG-MERIDIAN, uma empresa de serviços não cativos de gerenciamento tecnológico e 

financeiros, apresentou desempenho positivo durante o período que se encerrou em 30 

de setembro de 2017. Ela manteve os contratos iniciais de leasing e os lucros em alta 

nos primeiros nove meses do ano.  

 

O volume de contratos iniciais de leasing nos três primeiros trimestres de 2017 totalizou € 

851 milhões (em comparação com € 815 milhões no mesmo período de 2016), o que 

representa um aumento de 4%. No entanto, o aumento nos lucros da CHG-MERIDIAN 

não ocorreu uniformemente ao longo dos primeiros nove meses.  

 

Como esperado, houve uma leve queda no crescimento no terceiro trimestre de 2017 – 

primeiro, porque o mesmo período em 2016 foi muito forte; segundo, por causa da 

desaceleração dos negócios na Rússia; e terceiro, por causa dos efeitos negativos do 

câmbio. A natureza do nosso negócio – centrado em projetos – também influenciou os 

resultados do trimestre. 

 

Recomercialização de equipamentos com tecnologia em fim da vida útil se mantém 

em alta 

 

A CHG-MERIDIAN mantém o sucesso com a recomercialização de equipamentos usados 

cuja tecnologia se encontra no fim da vida útil. Nos primeiros nove meses de 2017, os 

Centros de Tecnologia e Serviços da Empresa em Frankfurt (Alemanha) e Skien 

(Noruega) recondicionaram 383.463 equipamentos usados para o mercado secundário. 

Isso equivale a um aumento de quase 14% (em comparação com 336.703 equipamentos 

recondicionados no mesmo período de 2016).  

 

Prêmio para Soluções de Mobilidade Empresarial 

 

A CHG-MERIDIAN está em franco crescimento com suas ofertas de TI para Soluções de 

Mobilidade Empresarial. Na conferência Enterprise Mobility Summit de 2017, realizada 

em Frankfurt/Main no mês de outubro, nossas soluções inovadoras garantiram à 

Empresa o terceiro lugar na categoria Mobilidade da força de trabalho / Ambiente de 

trabalho digital do prêmio Mobilidade Empresarial. A CHG-MERIDIAN oferece às 

empresas modelos super flexíveis para o gerenciamento dos equipamentos de TI 

utilizados em ambientes de trabalho móveis. 

CHG-MERIDIAN: desenvolvimento 
positivo nos primeiros nove meses 
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«EFax» 

 
 

Res: Software da Microsoft 

 

Para mais informações, acesse:  

www.chg-meridian.com   

 

 
 
CHG-MERIDIAN: A Empresa 
 
A CHG-MERIDIAN encontra-se entre as líderes globais no fornecimento de serviços não cativos de gerenciamento de 
tecnologia para os setores de TI, industrial e da saúde. Com cerca de 900 funcionários, a CHG-MERIDIAN oferece aos 
clientes suporte abrangente para sua infraestrutura tecnológica – incluindo desde consultoria, serviços financeiros e 
operacionais, até serviços de recomercialização de equipamentos a partir de seus dois centros de tecnologia e serviços na 
Alemanha e Noruega. A CHG-MERIDIAN oferece gerenciamento eficiente de tecnologia para empresas de pequeno, médio 
e grande porte, e também para agências governamentais. Atualmente, ela atende mais de 10.000 clientes ao redor do 
mundo, gerenciando investimentos tecnológicos que ultrapassam mais de € 4,6 bilhões. O Sistema de Gestão Tecnológica e 
de Serviços TESMA® é on-line e proporciona a mais de 12.000 usuários transparência absoluta no gerenciamento de 
tecnologia. A Empresa possui escritórios em 37 endereços espalhados por 23 países; sua sede fica na cidade de 
Weingarten, no sul da Alemanha. 
 

Efficient Technology Management®  
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