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Sobre a ASUS
A ASUS® é um dos grandes protagonistas da nova era digital. 

Com a sua aposta constante em pesquisa e inovação, a empresa afirmou-se entre 
os líderes absolutos no sector das TI. Desde há vários anos, é a maior produtora de 
motherboards e tem tido capacidade de expandir os seus negócios em diferentes 
segmentos de mercado tecnológicos, conquistando novos recordes: a ASUS 
é líder destacada na produção de placas gráficas, está entre os três mais 
importantes fabricantes de notebooks e foi classificada pela prestigiada 
revista BusinessWeek entre as 10 empresas de TI mais influentes do 
mundo.

A marca ASUS abrange uma vasta gama de produtos, desde o 
segmento de escritório até ao de dispositivos pessoais e de 
casa digital: soluções de banda larga, LCD, leitores ópticos de 
última geração e muito mais. Com um portfolio de produtos 
e soluções para dar resposta a cada necessidade, a ASUS 
afirma-se como o parceiro tecnológico para a inovação 
empresarial e de expansão dos seus horizontes.
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A ASUS é um dos cinco maiores fabricantes 
mundiais de Portáteis e o produtor das 
motherboards mais vendidas e mais premiadas 
no mundo.

ASUS lança o primeiro netbook: nasce uma nova 
e inovadora categoria de produtos.

Atinge o primeiro lugar mundial entre os fabricantes de 
placas gráficas.

Os portáteis ASUS surgem no mercado.

É o primeiro fabricante de motherboards do mundo: um 
em cada três PCs é produzido com uma motherboard 
ASUS.

A empresa entra na Bolsa de Valores de Taiwan.

ASUS produz a primeira placa gráfica.

Spin off da marca ASUS e OEM: a empresa é 
dividida em Asustek, Pegatron e Unihan.

ASUSTeK Computer Inc. foi fundada em 1989 em Taiwan. 

O nome deriva do nome latino Pegasus, o cavalo alado da antiga 
mitologia grega que representava a inspiração e conhecimento. 
Ao longo dos anos, a Asus sempre foi capaz de responder às novas 
necessidades do mercado, colocando inovação tecnológica na vida 
quotidiana, graças às escolhas estratégicas capazes de garantir 
qualidade e competência.
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História

É constituída a ASUSTeK COMPUTER INC. O negócio 
inicial é as motherboards, construídas em estreita 
colaboração com a Intel®.



Missão e Valores
Hoje, a ASUS é um grande grupo com capacidade de oferecer, além de produtos, 
os serviços necessários para assegurar a eficiência no tempo. A empresa mantém 
uma atenção constante à dinâmica do mercado, o que resulta em soluções 
funcionais e confiáveis, que visam simplificar as nossas vidas. A inovação 
tecnológica anda de mãos dadas com a optimização dos recursos energéticos, 
para garantir a máxima performance, enquanto minimiza o impacto e custos 
ambientais

Identidade Corporativa
Desde 2007, o mundo ASUS tem três núcleos diferentes que interagem em 
conjunto para proporcionar a máxima qualidade, flexibilidade e fiabilidade. 
ASUSTeK Computer Inc. representa os produtos de marca ASUS, tais 
como motherboards, placas gráficas e portáteis; A Pegatron está envolvida 
principalmente na fase de produção; A Unihan incide sobre todos os produtos que 
vão além do PC: banda larga, consolas de jogos, chassis e DSC. Três realidades 
que ajudam a reforçar uma identidade corporativa única e forte.

Filosofia de Gestão
• Inovação contínua, de acordo com as necessidades do mercado;

• Constante atenção à qualidade dos produtos e serviços;
 para a optimização dos recursos

• Uma atenção constante às expectativas do cliente;

• Vocação para dar sempre o melhor, para confirmar-se como líder na indústria de   
 TI e oferecer sempre os produtos mais avançados.

Business Performance
De acordo com dados de Setembro de 2010, o valor da marca ASUS é estimado 
em 1 milhão e 226 mil dólares. 74,7% da receita total é representada por portáteis, 
netbooks Eee PC™, desktops (EeeTop PC EeeBox PC). 24,2% deriva de 
componentes do PC, como motherboards e monitores LCD. Os restantes 1,1% 
são de outros produtos.

Receitas de 2003 até hoje
ASUS tem registado um crescimento constante na sua facturação: de 2,08 mil 
milhões de dólares em 2003 para 8,21 mil milhões de dólares em 2008. Apesar da 
desaceleração do mercado em 2009, a ASUS estima fechar 2010 em alta, com 
receitas de 10,1 biliões milhões de dólares.

A ASUS é uma referência para a indústria de TI em todo o mundo. Com presença em cerca de 50 países, da 
Europa à Ásia, da América Latina à Nova Zelândia, passando pelo Canadá, Estados Unidos e África do Sul.

PAIXÃO POR TECNOLOGIA
A paixão pela inovação é a base indispensável 
para oferecer produtos de qualidade. A ASUS 
realiza grandes investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento, para oferecer sempre novas 
soluções para clientes privados, profissionais 
e empresas. Com uma das maiores e mais 
especializadas equipas de Pesquisa & 
Desenvolvimento do mundo das TI, a ASUS 
sabe como combinar inovação contínua e de 
alta qualidade.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA
A qualidade está desde sempre em primeiro 
lugar. A ASUS trabalha para aperfeiçoar ao 
máximo os seus processos de qualidade 
e oferecer aos clientes alto desempenho e 
excelente qualidade.

O FOCO NO CLIENTE
Cada cliente torna-se um parceiro para a ASUS, 
quer seja um cliente particular ou empresas 
multinacionais. Cada um deles representa uma 
oportunidade para que as propostas ASUS 
estejam a surgir cada vez mais em sintonia com 
as suas necessidades específicas. Diálogo com 
os clientes é uma das razões do sucesso da 
ASUS.



Investigação & Desenvolvimento
Investigação e desenvolvimento: as palavras-chave que definem a bem 

sucedida estratégia da ASUS. Ao longo dos anos, a empresa tem se destacado 
pela sua capacidade de “ver mais além”, proporcionando e incentivando 

inovações audazes ao mercado. É o caso do Blu-Ray, que a ASUS foi uma das 
primeiras a acreditar, e o Eee PC ™, a nova geração de dispositivos pessoais 

que mudou para sempre o cenário mundial da computação móvel, impondo um 
novo paradigma de pensar sobre a mobilidade. 

Porque a vida está em mudança constante e uma empresa tecnológica deve 
ser capaz não só de enfrentar mudanças, mas saber prevê-las para criar as 

soluções adequadas às necessidades futuras.

- Mais de 11.000 funcionários em todo o mundo
- 3.000 funcionários dedicados à Investigação & Desenvolvimento
- 77 centros de assistência em todo o mundo
- Mais de 50 escritórios no mundo todo

ASUS no Mundo
A ASUS é uma referência para a indústria de TI em todo o mundo. 

Presente em mais de 50 países, da Europa à Ásia, da América Latina à Nova Zelândia, 
passando pelo Canadá, Estados Unidos e África do Sul. Isto significa assistência e pro-

fissionalismo em todo o mundo, seja qual for o caminho seguido pelo seu negócio. 
Em Portugal, a ASUS está presente desde 2008.
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Experiência de Concepção
Extrema comodidade e facilidade de uso, 
fiabilidade e rapidez são características 
comuns de cada produto ASUS, desde 
motherboards a portáteis. 

Mas existe um outro elemento-chave para 
a ASUS: o design. A conveniência não 
pode ser separada da elegância, e a 
elegância não pode ignorar a solidez. 
A procura de materiais inovadores, 
tecnologias exclusivas de  arrefecimento, 
teclados ergonómicos e touchpad multi-
toque são apenas algumas das 
características que tornam únicos os 
produtos da marca ASUS. 

Cada produto passa por testes rigorosos 
para garantir a qualidade, desempenho e 
durabilidade, de modo a que cada 
componente possa fornecer o máximo 
rendimento.

Inovação e velocidade
Numa indústria em constante 
transformação, acompanhar o ritmo dos 
tempos mantendo inalterada a qualidade, 
tem um significado preciso para a ASUS: 
inovar sempre em todos as fases do 
processo de produção. 

Do hardware ao software, passando pela 
engenharia e integração de componentes 
da melhor qualidade de um produto. 

Na ASUS existe a profunda convicção de 
que se pode sempre melhorar e aprender 
mais, com o objectivo de proporcionar a 
melhor experiência do produto.



Fiabilidade
Pela segunda vez em menos de 12 meses, os portáteis e 
netbooks ASUS foram referenciados como os “mais fiáveis” 
pela Rescuecom, empresa independente de suporte de 
software. Os PC ASUS atingiram uma percentagem de 
fiabilidade do dobro dos concorrentes. *

Não é a primeira vez que os portáteis e netbook ASUS 
recebem reconhecimento semelhante. Recentemente tam-
bém a SquareTrade, líder no fornecimento de assistência e 
garantia a produtos electrónicos, indicaram a ASUS como 
a mais fiável. **

* Dados Rescuecom, segundo trimestre de 2010.

** Dados SquareTrade, novembro de 2009.

Parceria
A ASUS tem trabalhado em conjunto com excelentes 
parceiros, como a Garmin, com quem a ASUS criou uma 
nova linha de telemóveis LBS (local-base-Service), ou a 
Automobili Lamborghini, com quem a ASUS mantém há 
décadas uma estreita colaboração que se expressa na 
conhecida série de portáteis e netbooks agora na sua 
quinta edição. 

Prestigiadas colaborações são também um facto no âmbito 
do design, onde nasceram linhas de produtos que se 
distinguem pelos seus líderes, como Karim Rashid, um dos 
designers mais prolíficos do nosso tempo, ou David Lewis, 
chief designer da Bang & Olufsen durante 20 anos.

TESTE DE QUEDA
Queda do dobro da 
altura do realizado 
em testes padrão.

TESTE DE PRESSÃO
Garante que o LCD 
do portátil pode 
suportar uma grande 
pressão.

TESTE TERMOGRÁFICO
Garante a temperatura 
ideal de funcionamento 
para o máximo conforto.

TESTE ANTI-SHOCK 
E DE VIBRAÇÃO
Ciclos de ensaio que 
colocam sob stress os 
componentes internos e 
externos do seu PC

RESISTÊNCIA DE 
RESISTÊNCIA
Abrir/fechar o 
portátil 20.000 
vezes para testar a 
sua robustez.

IMPERMEABIZAÇÃO
O teclado garante 
uma vedação perfeita 
até 120cc de líquido.

MISSÃO E VALORES DESIGN GO-GREENPONTOS FORTES GARANTIAPRODUTO

O CONTROLO DE QUALIDADE
Os portáteis ASUS são submetidos a rigorosos testes de qualidade com 
parâmetros de resistência mais duros do que o normal para portáteis.



Prontos para todos os 
desafios
Os portáteis ASUS passaram por testes extremos: A prova 
mais difícil foi certamente trabalhar no espaço ao lado dos 
astronautas na Estação Espacial Internacional MIR. Mais de 600 
dias de funcionamento e eficiência, apesar do rigor ambiental. 

Mas não foi o único desafio realizado pela ASUS: os portáteis 
têm enfrentado os lugares mais inacessíveis do planeta, desde 
o Monte Evereste à Antárctida, da Patagónia à floresta tropical. 
Sempre com óptimos resultados. Pensa que não saberemos 
como resistir ao frenesim do seu dia-a-dia?

Leve e fiável
Os portáteis ASUS incorporam um conceito fundamental: combinar excelente desempenho com conforto e facilidade 
de utilização. Processadores de última geração, monitores brilhantes para uma visualização nítida de fotos e 
documentos, chassis resistente a arranhões e riscos. 

Os portáteis ASUS nascem para uma vida dinâmica, permitindo que aqueles que estão sempre em movimento tirem 
proveito da melhor tecnologia, em qualquer lugar e a qualquer momento.
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Motherboards
EQUILÍBRIO PERFEITO ENTRE 
ELEVADO DESEMPENHO E 
POUPANÇA ENERGÉTICA 

É esta a filosofia que cria as 
motherboards ASUS: maior eficiência 
e velocidade, com menor consumo e, 
portanto, menos impacto ambiental. Um 
novo marco para a ASUS que confirma 
uma vez mais como líder indiscutível na 
produção de motherboards, bem como o 
primeiro fornecedor do mundo.
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Placas Gráficas
UMA OBRA DE ARTE DE 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

As placas gráficas ASUS são capazes 
de transformar qualquer experiência 
de visualização num momento único. 
Ideal para os apaixonados por jogos, 
mas também por aqueles que estudam 
ou trabalham com imagens, vídeos ou 
programas gráficos.

Networking
PARA ENFRENTAR AS NOVAS 
FRONTEIRAS MULTIMÉDIA. 

Routers, modems e pontos de acesso de 
última geração são portas excepcionais 
que se abrem directamente ao universo 
da rede e permitem que entre de um 
modo fiável e seguro. A internet torna-se 
mais simples e rápida.

Portáteis
ÁGIL, VERSÁTIL E PO

Com design refinado e te
inovadoras, os portáteis A
prestações excelentes e m
funcionalidades. Tantos m
para melhor satisfazer tod
necessidades

Desktops
A SOLUÇÃO PERFEITA PARA 
CADA NECESSIDADE  

Soluções integradas para produtividade, 
multimédia e jogos, que garantem 
total compatibilidade entre os 
seus componentes e assearam 
um funcionamento mais eficiente, 
fresco, silencioso e com uma maior 
durabilidade.



Monitores LCD
TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS 
PARA A MÁXIMA QUALIDADE DE 
IMAGEM

Refinado do ponto de vista estético, 
muito avançado em termos de 
tecnologia. A melhor qualidade de 
imagem e máximo conforto visual 
garantido pela mais exclusiva tecnologia, 
como o ASUS Splendid Video 
Intelligence ™ e ASUS Smart Contrast 
Ratio (ASCR).

EeeBox PC
O DESKTOP NA SUA MELHOR 
FORMA

Pequeno como um livro e com um 
design cativante, o ASUS EeeBox PC 
é um desktop completo e versátil. 
Dimensões reduzidas, baixo consumo de 
energia e desempenho sempre brilhante.

EeeTop PC
FUNCIONALIDADE E 
SIMPLICIDADE COM UM TOQUE

Interface touchscreen e facilidade 
de utilização, revolucionam o modo 
de interagir com o PC. Compacto e 
silencioso, ocupando o espaço de um 
normal monitor LCD, o ASUS All-in-One 
PC tem o desempenho de um desktop 
tradicional.

OR 

m
x PC 

Eee Pc
O COMPANHEIRO IDEAL PARA 
PEQUENAS E GRANDES VIAGENS

Os netbooks do triplo “E” oferecem 
qualidade e facilidade de utilização, 
ideal para quem faz a primeira incursão 
às novas tecnologias, mas também 
para profissionais que precisam 
de um instrumento mais leve para 
complementar o portátil de trabalho. 
Tamanho e peso são reduzidos ao 
mínimo, assim como o consumo.

Eee Pc

ODEROSO

ecnologias 
ASUS oferecem 
múltiplas 
modelos 
do o tipo de 
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A ASUS tem uma equipa de designers dedicada à pesquisa de novos 
materiais e formas inovadoras que antecipam as tendências do 
mercado, estando constantemente envolvidos em pioneiros projectos 
ultra-tecnológicos. 

A ASUS foi a primeira marca a utilizar nos seus portáteis a fibra de 
carbono, couro ou bambu em substituição de materiais plásticos que 
são características comuns dos produtos de informática. Ao longo dos 
anos, a Asus também se tem feito acompanhar das competências 
de grandes designers para dar forma aos seus produtos mais 
representativos: assinaturas do calibre de Karim Rashid e David Lewis 
desenharam portáteis e netbooks que são verdadeiras obras-primas.

A ASUS tem tido amplo reconhecimento no campo do Design, 
tendo vencido o prémio iF Design Award e o Reddot Design Award 
na Alemanha e o Good Design Award no Japão.

A importância do Design
A mais avançada tecnologia merece um design elegante e refinado. 
Eis porque a ASUS reserva desde sempre uma atenção especial ao design. 
Por que um portátil ou monitor LCD não deve oferecer só o melhor desempenho, 
mas tornar-se parte das nossas vidas. O “estilo ASUS” caracteriza-se pela simplicidade 
e elegância das formas, conservando simultaneamente uma forte personalidade 

Portátil ASUS® NX90 
com sistema áudio 
Bang&Olufsen ICEPower®
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 NOSSO CONCEITO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
A pressão sobre a investigação e inovação tecnológica, nunca à custa do ambiente e da 
preservação do nosso planeta, é a alma da “filosofia verde” ASUS, uma convicção profunda com 
origem no coração da empresa. A ASUS aplica a filosofia “ verde” em todos os aspectos, desde 
os processos de produção às melhores práticas empresariais. O compromisso com um futuro 
sustentável não se limita aos produtos, mas também envolve os funcionários sensibilizados a 
adoptarem comportamentos ecológicos, reduzir o desperdício e respeitar o meio ambiente.

SOLUÇÕES AO SERVIÇO DO AMBIENTE
Óptima qualidade também significa óptimo consumo. Desta premissa nascem as exclusivas 
tecnologias para a redução do consumo de energia, como a ASUS Super Hybrid Engine, capaz 
de prolongar a vida útil da bateria do portátil aumentando o desempenho do sistema ou o 
microprocessador EPU na motherboard. A utilização de embalagens totalmente recicláveis e livre 
de corantes químicos nocivos e poluentes são um outro passo na protecção do ambiente.

GREEN
DESIGN

GREEN 
PROCUREMENT

GREEN
MANUFACTURING

GREEN SERVICES
AND MARKETING

Inspired by nature. Designed for style.

Respeito pelo ambiente
Numa óptica de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, a inovação 
tecnológica não pode prescindir do sentido de responsabilidade com o meio 
ambiente. A ASUS promove tecnologias e processos para minimizar o impacto 
ambiental. Um esforço que lhe rendeu a primeira certificação EU Flower Eco para 
computadores e a primeira certificação EuP do mundo atribuída a um portátil. Para 
que servem as novas tecnologias se não para construir um mundo melhor para 
todos?

ENERGY 
SAVING



GARANTIA
Toda a linha de portáteis da ASUS possui uma garantia global de 2 anos.
Ao contrário de outras empresas que também oferecem vários anos de garantia dos produtos mas cobram aos utilizadores os componentes ou 
taxas de reparação, os 2 anos de garantia da ASUS são isentos destas taxas, o que demonstra a confiança que a ASUS tem na sua capacidade 
de oferecer produtos com qualidade inigualável.

ASSISTÊNCIA ASUS
Recolha e entrega ao domicílio em 7 dias úteis. Os portáteis ASUS estão cobertos por uma garantia global de 2 anos e serviço de assistência.
A entrega do equipamento reparado é feita até 7 dias úteis por correio para todo o território nacional*. 
*O período de tempo referido é a média de tempo usado para reparação e não inclui o tempo de envio.

EXTENSÃO DE GARANTIA
Desfrute de um serviço ao cliente e suporte técnico completo por mais tempo com o pacote de Extensão de Garantia ASUS! 
O pacote de extensão de garantia da ASUS está disponível mediante a compra de qualquer portátil ASUS. 

Adquira e active a extensão da garantia através da Internet durante um período de 90 dias após a compra do equipamento, por um preço 
reduzido e assim o período de garantia do seu portátil (assim com o período de garantia internacional) passará a ser válido por 3 anos em vez 
de 2. Esta extensão de garantia só é aplicável para falhas ou avarias que ocorram durante o período de garantia quando o equipamento esteve 
sujeito ao uso normal e ao material com defeito de fabrico. 

Para mais informações, visite http://support.asus.com
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www.asus.it
www.asus.itwww.asus.pt


