
Integrar os Mercados
Imobiliários e de Capitais

Prover ao Cliente estrutura adequada para dinamizar e gerar 
inteligência sobre informações de diversos mercados e fontes.

CLIENTE:
Cibrasec

SEGMENTO:
Seguro

ÁREA DE ATUAÇÃO:
Datacenter

DEMANDA:
Prover ao Cliente estrutura 
adequada para dinamizar e 
gerar inteligência sobre 
informações de diversos 
mercados e fontes.

SOLUÇÃO:
No projeto do novo datacenter 
da Cibrasec foi-se criado um 
ambiente de computação em 
nuvem, com disponibilização 
de serviços críticos para os 
públicos interno e externo.

CASO DE 
SUCESSO
MICROWARE



Excesso de Informações e Falta de Conhecimento

Busca pelo Conhecimento como Diferencial Competitivo

O Ministério da Saúde adverte:

- Caso seu melhor amigo seja um smartphone ou tablet conectado 24x7;

- Caso você não se sinta atualizado enquanto não ler principais jornais internacionais ou;

- Caso sua lista de livros pendentes seja maior que sua capacidade real de leitura.

Atenção: você pode estar sofrendo da síndrome conhecida como informaholic.

A sobrecarga de informações as quais somos expostos diariamente obriga todos nós a termos uma boa estratégia para 

absorver, filtrar e processar o conhecimento. Como um ditado antigo já dizia, tempo é dinheiro, e informação útil é aquela 

aplicada no tempo correto.

Essa análise vale também para o mundo dos negócios. Pesquisa conduzida pela Kelton Research revela que um dos grandes 

desafios para os executivos de hoje é a gestão de um crescimento exponencial de dados gerado dentro do ambiente 

corporativo. Nesse contexto como garantir que as informações sejam analisadas em tempo hábil e transformadas em 

conhecimento, possibilitando melhores decisões? 

Você contrataria uma empresa Seguradora para zelar pelo seu patrimônio que não possui um plano contra desastres de suas 

próprias informações? As informações são um dos ativos mais valiosos de todas as empresas. A possibilidade de perder total 

ou parcialmente suas informações é um risco que nenhuma empresa pode correr.

A Microware ajudou a Cibrasec, um grande grupo asiático do ramo de seguros, a reformular sua estratégia de 

armazenamento e contingência das informações tornando-as muito mais eficientes e seguras.

No Brasil a Cibrasec possui mais de 40 anos de atuação, com taxas contínuas de crescimento acima de 10% ao ano. No último 

ano seu faturamento ultrapassou a marca de 1 bilhão de reais. No Prêmio Segurador Brasil 2011, o Cliente foi classificado em 

diversas categorias, inclusive na mais importante que avalia o “Melhor Desempenho Global” do setor.

Ao desenvolver um novo plano de armazenamento de dados para a Cibrasec foram incluídos no projeto sistemas de 

armazenamento HP Enteprise Virtual Array com 60 TBs de espaço e demais serviços profissionais necessários para a 

implantação da solução. Uma importante companhia de securitização decidiu procurar sua solução para esse desafio. Com 

mais de 15 anos de mercado a empresa foi pioneira no seu segmento de atuação no Brasil. 



Com composição societária de peso, ela tem 

como missão estratégica integrar os mercados 

imobiliários e de capitais, de modo a permitir a captação 

de recursos necessários para o desenvolvimento das 

atividades do mercado imobiliário, bem como propiciar 

liquidez aos créditos e patrimônios imobiliários 

existentes.

Dessa forma as preocupações relativas a uma 

estrutura de datacenter que entreguem conhecimento 

são de suma importância. Além de prever espaço e 

energia suficientes, é preciso lidar com a alta demanda 

por processamento e armazenamento. Com isso a 

arquitetura de datacenter ganha importância diante de 

projetos que levam em conta estratégias de 

consolidação, virtualização e segurança dos dados. Os 

datacenters devem atender simultaneamente aos 

requisitos de economia de energia, de refrigeração, de 

redução de utilização do espaço físico, de maior 

aproveitamento de processamento, de capacidade de 

armazenamento e, por fim, suportar a geração de 

conhecimento.

A Transformação

A Microware aceitou o desafio, e ficou responsável por estruturar um datacenter que atendesse à demanda por entrega de 

informações de forma eficiente, ágil e segura, ajudando a Cibrasec a alcançar os objetivos do seu negócio. Foi-se então 

elaborado um planejamento para estruturar os recursos de T.I. da empresa de forma a tratar adequadamente o 

armazenamento e processamento de seus dados, garantindo assim a qualidade e pontualidade de suas informações. Desta 

forma, processos operacionais tornam-se mais eficientes e processos gerenciais mais eficazes.

No projeto do novo datacenter da Cibrasec foi-se criado um ambiente de computação em nuvem, com disponibilização de 

serviços críticos para os públicos interno e externo. Como base tecnológica foram integrados servidores HP de alta 

tecnologia, sistema de armazenamento HP, sistema de contingência de dados HP e software de Virtualização Microsoft. 

Foram ainda aplicados métodos de consolidação e virtualização ao ambiente de datacenter a fim de reduzir o número de 

equipamentos e de processos, facilitando seu gerenciamento e a aplicação de um plano de continuidade de negócios.

A virtualização de servidores torna as máquinas virtuais independentes do hardware físico, o que significa que o site de 

contingência não precisa ter equipamentos idênticos e ociosos aguardando a falha do site principal. Isto reduz muito o custo 

de uma solução de continuidade de negócios e também a sua complexidade.

Gerentes responsáveis por operar datacenters sabem dos gastos e das dificuldades de expandir a oferta de energia nos 

centros urbanos brasileiros. 



E você?

Sua empresa pretende mudar de patamar diferenciando-se através do 

conhecimento?

Nos próximos 10 anos o consumo de energia deverá aumentar 19%, mas a 

capacidade de geração deverá crescer somente 6%. Os servidores e dispositivos 

de armazenamento utilizados na solução possuem a tecnologia PowerSaver que 

desliga automaticamente componentes que não estejam sendo usados, o que 

economiza energia e aumenta eficiência do ambiente.

Projetar uma infraestrutura de Datacenter eficiente trata-se de um processo 

complexo e que requer expertise. A empresa que tem esse desafio precisa ter a 

sua disposição uma equipe de profissionais certificados e experientes nas 

diversas tecnologias e soluções de mercado.

Com essas melhorias a Cibrasec passou a oferecer aos seus clientes novos 

produtos e serviços, atingindo um novo patamar de desenvolvimento.

SOBRE A
MICROWARE

A Microware tem a missão de oferecer 
soluções em tecnologia de informação 
para negócios e organizações de forma 
criativa, objetiva, segura e adequada. 
Somos especialistas em apoiar 
empresas no desenvolvimento e 
implantação de projetos na área de 
T.I.C.

Buscamos ser o melhor arquiteto de 
tecnologia, aplicando-a de forma 
inteligente e de acordo com as suas 
necessidades. Desta forma ajudamos 
você a focar nas suas prioridades, e 
contribuímos com a expansão, com o 
aumento da produtividade e com a 
redução de custos e riscos da sua 
empresa.

Atuamos nas áreas de Datacenter, 
Conectividade, Workplace, Imagem e 
Impressão e Serviços Profissionais. 
Temos uma das mais bem treinadas 
equipes do Brasil, capacitada a 
identificar necessidades e alinhar 
investimentos com os objetivos do 
negócio. Nosso trabalho conta com 
fortes parcerias desenvolvidas com os 
maiores fornecedores de soluções de 
T.I.C.

Fundada em 1984, a Microware 
encontra-se presente no Rio de Janeiro 
e em São Paulo com escritórios 
comerciais, centros de serviços e 
centros de distribuição próprios, 
atendendo a todo o território nacional. 
Fazemos parte de redes globais de 
provedores de soluções de T.I.C., e 
através delas ajudamos nossos clientes 
em sua expansão internacional.

Operamos sob um sistema de 
qualidade total certificado pela ISO 
9001,  sendo nossos processos 
auditados regularmente, reforçando 
assim a confiabilidade dos projetos e 
serviços oferecidos.

Estamos comprometidos com a 
construção de uma relação de longo 
prazo, adicionando valor para sua 
empresa e para o seu trabalho. Somos 
especializados no atendimento a 
clientes que exigem qualidade, rapidez 
e tratamento diferenciado.

Obrigado pela confiança e preferência 
na Microware.

A Microware está disponível para apoiá-lo em sua demanda de

Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação

Contato:

RJ: Rua Noronha Torrezão, 416 - Santa Rosa - Niterói - RJ 24.240-183

Tel (21) 2199-2600 - rj@microware.com.br

SP: Rua James Watt, 142/ 4º and - Brooklin - São Paulo - SP 04.576-050

Tel (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br

DF: SCN Quadra 4 Bloco B, Nº 100/12º andar - Brasília - DF - 70714-900

Tel (61) 3533-6737 - df@microware.com.br

www.microware.com.br / microware@microware.com.br


