
Estar ao Alcance do Usuário a
Qualquer Momento

Ação Microware: Assegurar a segurança dos dados e garantir a 
estabilidade de conexão e acesso do usuário.

CLIENTE:
Radio Mix

SEGMENTO:
Entretenimento

ÁREA DE ATUAÇÃO:
Datacenter

DEMANDA:
 Atualizar o parque de 
servidores, storages e 
segurança dos dados.

SOLUÇÃO:
Assegurar a segurança dos 
dados e garantir a 
estabilidade de conexão e 
acesso do usuário.

BENEFÍCIOS:

 Incremento de até 

70% na velocidade de 

processamento de cachê

e uma melhoria de até 24% 

no desempenho.

CASO DE 
SUCESSO
MICROWARE



Das ondas do rádio até as ondas da Web

Um Mix diferenciado
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Atualmente, na realidade global interligada e conectada pela tecnologia, os meios de comunicação ultrapassam fronteiras e 

estão ao alcance de qualquer pessoa. As informações chegam a tablets, celulares e computadores em tempo real e em 

qualquer lugar do mundo, promovendo uma integração jamais experimentada antes. Hoje em dia cabe ao consumidor 

decidir apenas quando, onde e como utilizar esses serviços.

Essa praticidade de acesso à informação tornou-se habitual e corriqueiro para a sociedade, de modo que já não se concebe 

viver sem esses recursos. Porém, para que tal estrutura seja uma realidade, é necessário garantir essa acessibilidade. Para 

tanto, é imprescindível que haja uma infraestrutura adequada, capaz de apoiar a demanda de dados e a velocidade desejada 

de conectividade. Sem uma solução eficiente de servidores, storage, distribuição de informações e base de dados, esse atual 

estilo de vida seria inviável.

Nesta realidade em que os dados circulam em grande velocidade, tornar-se um referencial de entretenimento e informação 

se torna cada vez mais difícil. A rádio Mix FM é uma vencedora. Com um público estimado, segundo pesquisa IBOPE, de mais 

de 3 milhões de ouvintes por mês, a empresa consolidou sua posição de liderança entre os jovens das maiores cidades do 

país, Rio e São Paulo, além de diversos outras capitais. 

Para manter sua posição de líder de mercado, a rádio Mix FM sentiu a necessidade de atualizar o seu parque de servidores e 

storages. A parceria firmada com a Microware assegurou um olhar diferenciado sobre a infraestrutura de TI da empresa. 

Uma das preocupações era evitar uma baixa performance do site. A segurança dos dados e a continuidade do 

funcionamento das atividades da empresa também receberam uma atenção dedicada na solução. Outra dificuldade 

encontrada com o equipamento da empresa era a impossibilidade do mesmo ser alvo de expansões e de aumento de 

capacidade, o que atrapalhava a empresa de acompanhar as tendências de mercado que exigiam um constante 

aprimoramento.



Conectado 24x7
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Compreendendo as exigências cada vez maiores do mercado de entretenimento e lazer e o momento de crescimento de seu 

cliente, a Microware elaborou uma solução que pudesse atender de modo pleno a Radio Mix. Utilizando-se dos 

equipamentos HP, empresa líder nas áreas de storage e servidores, a Microware forneceu o Blade System c3000 HP e 

também o Storage EVA4100 HP.

O Blade System c3000 HP é recomendado para as empresas que possuem até oito servidores ou, até mesmo, para equipes 

menores de T.I.C. Graças ao seu design compacto, ele possui uma facilidade de instalação e adequação a diversos tipos de 

ambientes diferentes, inclusive os de pouco espaço.

Como parte do projeto Eco da HP, que a elevou ao título de empresa mais verde de 2011, o Blade c3000 possui um sistema de 

economia de energia que diminui a carga do ar condicionado em até 30% de seu uso. Isso assegura que suas instalações não 

requeiram nenhum tipo de refrigeração diferenciada, como é habitual a muitos servidores.

Outro benefício que o Blade c3000HP traz é a otimização das operações e o aumento em até 10 vezes a produtividade do 

administrador, além de assegurar uma maior segurança dos dados. A demanda de velocidade na transição das informações 

e a proteção dos dados eram de grande importância para o cliente Microware. O recurso do Blade de simplificar tarefas e 

emitir alertas preventivos sobre possíveis problemas o torna um equipamento de referência e de grande auxílio.

A segunda parte da solução caracterizou-se pelo fornecimento de equipamentos HP StorageWorks All-in-One, mais 

precisamente o EVA 4100, que trata-se de um eficaz sistema de armazenamento caracterizado por sua maior flexibilidade e 

escabilidade, simplicidade de uso e baixo custo.

Entre os benefícios oferecidos pelo EVA 4100, destacam-se o incremento de até 70% na velocidade de processamento de 

cachê e uma melhoria de até 24% no desempenho. Em um mercado onde o tempo de acesso e resposta pode assegurar ou 

não ouvintes, a Rádio Mix FM sentiu a necessidade de equipamentos que aperfeiçoassem o seu tempo.

Assegurando menos paralisações por pane e a proteção completa contra desastres locais, erros ou falhas, oferecida pela HP, 

o Storage EVA 4100 assegurou ao cliente Microware um sistema integrado e conectado 24h, assegurando seu acesso a 

qualquer instante em que um ouvinte deseje. O software de continuidade de negócios EVA agrega e automatiza tarefas de 

gerenciamento simplificando mudanças relativas à capacidade.



Liderança assegurada
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E você?

Sua empresa está pronta para 

acompanhar as demandas cada vez

 mais exigentes do mercado e dos clientes?

Para a Rádio Mix, manter-se líder no mercado é uma tarefa que se conquista a 

cada dia, a cada hora e minuto. Consciente das necessidades e anseios de seu 

público, ela está preocupada em assegurar a melhor infraestrutura para o 

oferecimento de seus serviços e garantir que estará presente a qualquer hora e 

local onde seus ouvintes quiserem acessar a rádio. Além de uma preocupação 

com redução de custos e expansão de atividades, a Rádio Mix preocupa-se, 

principalmente, com a qualidade dos serviços prestados.

A Microware Tecnologia orgulha-se de ter participado deste projeto e de ter 

oferecido recursos aplicáveis e de retorno assegurado a seu cliente. Conforme 

análise, “o retorno do investimento gerou dois fatores principalmente: um 

aumento de produtividade decorrente do ganho de performance e uma redução 

de custos com manutenção devido a uma maior proteção contra desastres HP”. Sr. 

Marcelo Agoston  Gerente de TI. 

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


