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COMUNICADO AO MERCADO

Positivo Tecnologia é eleita membro do Conselho de Administração
do DMTF, um dos mais importantes fóruns mundiais de tecnologia
Empresa brasileira de tecnologia é a primeira do País a fazer parte do seleto Conselho
da Organização Americana. Ocupará uma das nove vagas, juntamente às atuais oito
multinacionais Cisco, Dell, HP, Lenovo, Intel, NetApp, Broadcom e Verizon.

Curitiba, 16 de junho de 2021 – A Positivo Tecnologia foi eleita para integrar o Conselho
do Distribuited Management Task Force (DMTF), Instituto sem fins lucrativos que
estabelece padrões abertos de gestão e industrialização no setor de tecnologia da
informação (TI). A Companhia é a primeira empresa brasileira a se tornar membro do
Conselho e assume a responsabilidade ao lado de oito multinacionais de tecnologia:
Cisco, Dell, HP, Lenovo, Intel, NetApp, Broadcom e Verizon.
Com sede em Portland (EUA), o DMTF é liderado por um grupo de profissionais de
grandes multinacionais de tecnologia. Além das integrantes do Conselho da DMTF,
outras empresas brasileiras e estrangeiras compõem o Instituto em categorias
denominadas “Leadership” e “Participation”. As empresas que estão no Conselho e na
categoria “Leadership” são as que votam para escolher as novas ingressantes. Todas as
companhias que fazem parte do DMTF colaboram para melhorar as práticas em TI a
partir da troca de experiências quanto ao desenvolvimento e fabricação de soluções
como computação em nuvem, virtualização, rede, servidores e armazenamento.
A Positivo Tecnologia será representada no Conselho do DMTF por executivos da
Companhia, os quais se reunirão mensalmente com líderes de outras empresas para
estabelecerem conjuntamente a direção e a estratégia do DMTF, além de padrões
oferecidos pelo Instituto ao mercado.

“Integrar o Conselho do DMTF certamente será uma experiência muito enriquecedora.
A troca de informações, conhecimento e networking vai refletir também no
aprimoramento das soluções e na inovação que levamos aos nossos clientes”, comenta
Marielva Andrade Silva Dias, Vice-Presidente de Negócios para Instituições Públicas da
Positivo Tecnologia.
Para informações adicionais sobre o DTMF e a lista completa de empresas que compõem
o Conselho do Instituto, clique aqui.

Curitiba, 16 de junho de 2021.
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Caio Gonçalves de Moraes
Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores

Sobre a Positivo Tecnologia
A Positivo Tecnologia é uma empresa brasileira que desenvolve, fabrica e comercializa computadores, celulares,
acessórios, soluções de tecnologia educacional, servidores, além de dispositivos para casas e escritórios inteligentes.
Faz parte do Grupo Positivo, conglomerado de empresas com atuação nos segmentos educacional, editorial e gráfico.
Fundada em maio de 1989, possui sede administrativa em Curitiba (PR), quatro fábricas no Brasil, além de presença
na Argentina, Quênia, Ruanda, China e Taiwan. O portfolio de marcas próprias e representadas é composto por
Positivo, Positivo Casa Inteligente, Positivo Servers & Solutions, Positivo BGH, VAIO, Compaq, Anker, Quantum e
2A.M. Para informações adicionais, acesse www.positivotecnologia.com.br. Siga as redes da Positivo Tecnologia:
Instagram, Facebook e LinkedIn.

Sobre o DMTF
O DMTF cria padrões abertos de gerenciabilidade que abrangem diversas infraestruturas de TI emergentes e
tradicionais, incluindo nuvem, virtualização, rede, servidores e armazenamento. As empresas membros e parceiros
de aliança em todo o mundo colaboram em padrões para melhorar o gerenciamento interoperável de tecnologias da
informação. Reconhecidos nacional e internacionalmente por ANSI e ISO, os padrões DMTF permitem uma
abordagem mais integrada e econômica de gerenciamento por meio de soluções interoperáveis. O desenvolvimento
simultâneo de Open Source e Open Standards é possibilitado pelo DMTF, que possui o suporte, as ferramentas e a
infraestrutura para um desenvolvimento e colaboração eficientes. O DMTF é um instituto de padrões liderado por
um conselho de diretores diversificado da Broadcom Inc.; Cisco; Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Intel
Corporation, Lenovo, NetApp, Positivo Tecnologia e Verizon. Para saber mais, acesse o site.

