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Sobre a Unialco S/A
 
Fundada em 21 de Setembro de 1980 a partir dos recursos do 
PRÓALCOOL, no município de Guararapes/SP, a Unialco tem 
por objetivo desenvolver e empreender soluções para o 
agronegócio da cana-de-açúcar, baseada na preservação, 
reciclagem, educação, conscientização, reutilização e respeito 
aos nossos recursos naturais e culturas tradicionais, 
comprometida com a vida e o bem estar de todos.

Estabelecida na região nordeste do estado de São Paulo, onde 
a cultura predominante era a pecuária de corte extensiva, a 
Unialco S/A deu inicio a sua produção de álcool hidratado em 
1982, atingindo uma capacidade de moagem de 3.335 
ton./dia em 1993 e elevando a mesma para 10.500 ton./dia no 
ano de 2006. 

Além de atingir um desempenho extraordinário na área 
industrial a Unialco S/A também desenvolveu ao longo do 
tempo uma diversificada linha de produtos, iniciando em 
1996, com a produção do Xarope de Cana, seguindo para o 
Açúcar Cristal VHP em 1997 e do Álcool Anídro no ano de 
2001.

Parceria Unialco - iViritua

Cliente iVirtua desde 2007, a Unialco 
iniciou o uso das soluções Tz0, visando 
uma melhora nos processos de 
proteção de dados e aplicação de políti-
cas de segurança, inventário automati-
zado de ativos, controle de licenças de 
software, além de mais agilidade no 
atendimento e suporte técnico da 
empresa, através da implementação de 
uma única ferramenta capaz de 
oferecer suporte a todas as necessi-
dades da empresa na ocasião.
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Unialco S/A
PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ETANOL

Apresentação Unialco S/A

www.unialco.com.br

A Unialco é uma das 07 usinas do País a usar 
o desidratador monoetileno-glicol no 
processo de fabricação, o que resulta em um 
produto de qualidade superior e de baixa 
toxicidade. Além de contar com o programa 
de redução de custos com estabelecimento 
de metas estratégicas/orçamentos e 
investimentos na automação.

http://www.udop.com.br/tv/index.php?nome_flv=24_102_video_1689_12122007&codigo=155&codigo_canal=2


Sobre o Tz0
 
A Unialco S/A possui cerca de 560 licenças de Tz0 instaladas em seu parque 
tecnológico, distribuídas entre os módulos de inventário (Tz0 Inventory), 
controle remoto (Tz0 Remote), segurança (Tz0 Security) e monitoramento de 
software e produtividade (Tz0 Metering). “O Tz0 nos atende de forma 
completa, a conexão remota que a gente faz pelo Tz0 é ótima, a parte de logs 
de acessos dos usuários, tudo que o usuário fez na máquina, aplicação de políti-
cas de segurança, o produto proporciona relatórios sobre tudo que acontece”, 
diz Fernando Ribeiro.

“O suporte  é muito bom. A gente abre um 
chamado por e-mail e em questão de 
algumas horas ele já entra em contato para 
resolver o problema.”

“Mês passado por exemplo, nós realizamos a 
migração da build e encontramos algumas 
dificuldades, e o suporte conseguiu resolver 
corretamente, atendeu a gente rápido e  foi 
bem prestativo.”

TZ0_INVENTORY

Desafio

De acordo com o Fernando, a empresa 
enfrentava dificuldades em obter um 
inventário atualizado dos seus equipa-
mentos, principalmente pelo tamanho 
e disposição das suas máquinas dentro 
do parque tecnológico. “Com o 
módulo de inventário você consegue 
puxar toda a configuração das máqui-
nas do nosso parque industrial e 
administrativo de forma completa”, 
reitera Fernando sobre o módulo de 
inventário.
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Fornece um inventário 
automatizado de 
hardware e software 
em tempo real.

Fernando Ribeiro Souza
Analista de Suporte Pleno

TZ0 SECURITY TZ0 REMOTE

Soluções implementadas

TZ0 INVENTORY TZ0 METERING

Inventário de ativos
 

Por possuir uma infraestrutura ampla, a Unialco necessitava de um produto que 
unificasse todas as informações e permitisse a extração de relatórios em tempo 
real. “Em vista de outras ferramentas nós achamos o Tz0 muito vantajoso, ele 
atende muito bem as nossas expectativas, principalmente na parte de infraes-

trutura. Estamos muito satisfeitos com a ferramenta”, afirma Fernando.

O Tz0 trouxe a empresa um grande ganho em produtividade e agilidade nos 
processos gerenciais, através da possibilidade de obtenção de relatórios 
completos e personalizados, sobre os ativos, hardwares e softwares presentes 
no ambiente corporativo. “Com o Tz0 Inventory nós conseguimos extrair todas 
as informações das   máquinas que tem o agente instalado, e isso esta nos aten-

dendo muito bem.” completa Fernando.

“Com o módulo de inventário você consegue 
puxar toda a configuração das máquinas do 
nosso parque industrial e administrativo de 
forma completa.”

http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-inventory
http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-inventory
http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-inventory
http://www.udop.com.br/tv/index.php?nome_flv=24_102_video_1689_12122007&codigo=155&codigo_canal=2
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Desafio

“Como nosso parque possui equipa-
mentos dispostos em setores 
distantes dentro da área da empresa, 
era comum enfrentarmos problemas 
relacionados ao deslocamento, tanto 
por tratar o incidente de maneira mais 
demorada, quanto à questão de 
dispender tempo e recursos de um 
profissional para executar tarefas 
simples. “ Afirma Fernando Ribeiro.

TZ0 SECURITY TZ0 REMOTE

Soluções implementadas

TZ0 METERING

Controle Remoto 
 
Em casos como da Unialco, que possui uma insfraestrutura de grande porte, 
oferecer um suporte e manutenção eficiente demanda tempo e gastos com 
deslocamento, que muitas vezes podem ser minimizados com o uso de uma 
ferramente que alinhe estes dois itens. De acordo com Fernando Ribeiro, o uso 
da solução Tz0 Remote, possibilitou a empresa prestar um atendimento mais 
ágil e seguro, pois a ferramenta oferece diversos recrusos de segurança e 
estabilidade que garantem um bom desempenho aos procedimentos. “A 
conexão remota que realizamos pela console do Tz0 é ótima, o acesso remoto é 
seguro e funciona muito bem”, reitera Fernando Ribeiro.

“A conexão remota que realizamos pela 
console do Tz0 é ótima, o acesso remoto é 
seguro e funciona muito bem.”

“A gente consegue conectar na maquina e 
ter todo o acesso a ela, consegue bloquear a 
tela do usuário, e acessar sem que ele 
consiga verificar  o que está sendo feito, não 
há a necessidade dele precisar ficar dando 
ok, como em outras ferramentas, o que 
ajuda muito o suporte.”

Segurança no acesso 

Além de um acesso remoto eficiente e rápido, a Unialco procurava por uma 
ferramenta que proporciona-se isso de maneira segura, diferente de outras 
soluções presentes no mercado, que não oferecem um suporte seguro as infor-
mações e ao acesso pela rede.  “Com a ferramenta da iVirtua a gente consegue 
fazer um acesso seguro, e ter a certeza que a rede da empresa não fique exposta 

durante o acesso” afirma Fernando.

“Um dos motivos que nos faz renovar o 
produto todos os anos é a segurança que  a 
conexão remota dele, oferece um nível de 
segurança que atende muito bem nossas 
necessidades.”

TZ0_REMOTE
Possibilita que o 
administrador 
visualize, monitore e 
controle à distância 
qualquer estação da 
rede. 

Fernando Ribeiro Souza
Analista de Suporte Pleno

TZ0 INVENTORY

http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-remote
http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-remote
http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-remote
http://www.udop.com.br/tv/index.php?nome_flv=24_102_video_1689_12122007&codigo=155&codigo_canal=2


Criar software de alta tecnologia 
e prover serviços para o gerencia-
mento do Ciclo de vida de TI  em 
conformidade com as melhores 
práticas do mercado. Criar 
software de alta tecnologia e 
prover serviços para o gerencia-
mento do Ciclo de vida de TI  em 
conformidade com as melhores 
práticas do mercado.
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Desafio

Nosso maior desafio no que diz 
respeito a segurança e proteção de 
dados, é criar mecanismos que 
tornem possível a elaboração de políti-
cas de segurança eficientes e levar ao 
usuário final a consciência do quão é 
importante para a ogranização a 
participação de cada um neste 
processo.

TZ0 SECURITY TZ0 REMOTE

Soluções implementadas

TZ0 METERINGTZ0 INVENTORY

Segurança de dados 

Estabelecer limites aos usuários referentes ao uso e distribuição das infor-
mações da sua empresa, é fundamental para garantir a segurança destas. No 
caso da Unialco a empresa buscava uma ferramenta que possibilitasse a 
criação de regras de segurança personalizadas, limitando o acesso do usuário 
apenas ao uso e cópia de informações sob autorização, bloqueando o acesso a 
mídias removíveis, URLs e impedindo o uso de determinados executáveis. 
“Com o Tz0  Security nós conseguimos criar políticas de segurança baseadas no 
bloqueio de HDs, pendrives, CDs e URLs” diz Fernando Ribeiro.

“Quando a gente precisa fazer uma 
excessão,  por exemplo, preciso conectar 
esse usb aqui pra baixar alguns dados sobre 
as rotas dos caminhões de hoje, eu consigo 
fazer isso automaticamente por um período 
e configuro por exemplo, para alguns 
minutos depois ele ativar a regra de novo.”

“Nosso maior objetivo é garantir que a rede 
da empresa esteja protegida contra 
possíveis infecções por vírus e arquivos 
indesejados, além do vazamento de 
informações através da distribuição e cópia 

de arquivos da empresa.” 

Proteção para sua rede
 

O Tz0 Security possibiltou a Unialco realizar a criação de diversas regras de segu-
rança, como por exemplo o bloqueio de aplicativos e executáveis,  o acesso a 
pastas e arquivos, geração de alertas de violação (para quando alguma delas for 
descumprida) e bloqueio a mídias removíveis, através dessas regras é possível 
crirar políticas de segurança corporativa, que prevejam e instruam os colabora-
dores de como proceder no dia a dia para garantir o uso correto e seguro de 

seus arquivos.

“Nosso maior objetivo é garantir que a rede da empresa esteja protegida contra 
possíveis infecções por vírus e arquivos indesejados, além do vazamento de 
informações através da distribuição e cópia de arquivos da empresa.” Completa 

Fernando. 

“Um dos pontos que achamos muito vanta-
joso é a flexibilidade do produto, você pode 
cadastrar além dos bloqueios e niveis de 
acesso as informações, excessões para o 
caso da utilização específica de algum 
usuário.”

TZ0_SECURITY
Aplica as políticas de 
segurança da empresa 
e garante o seu 
cumprimento por todos 
os usuários da rede. 

Fernando Ribeiro Souza
Analista de Suporte Pleno

http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-security
http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-security
http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-security
http://www.udop.com.br/tv/index.php?nome_flv=24_102_video_1689_12122007&codigo=155&codigo_canal=2


TZ0_METERING
Com o Tz0 Metering 
você tem acesso ao 
monitoramento em 
tempo real da 
produtividade de seus 
colaboradores na 
empresa.

Sobre a Unialco S/A
 
Fundada em 21 de Setembro de 1980 a partir dos recursos do 
PRÓALCOOL, no município de Guararapes/SP, a Unialco tem 
por objetivo desenvolver e empreender soluções para o 
agronegócio da cana-de-açúcar, baseada na preservação, 
reciclagem, educação, conscientização, reutilização e respeito 
aos nossos recursos naturais e culturas tradicionais, 
comprometida com a vida e o bem estar de todos.

Estabelecida na região nordeste do estado de São Paulo, onde 
a cultura predominante era a pecuária de corte extensiva, a 
Unialco S/A deu inicio a sua produção de álcool hidratado em 
1982, atingindo uma capacidade de moagem de 3.335 
ton./dia em 1993 e elevando a mesma para 10.500 ton./dia no 
ano de 2006. 

Além de atingir um desempenho extraordinário na área 
industrial a Unialco S/A também desenvolveu ao longo do 
tempo uma diversificada linha de produtos, iniciando em 
1996, com a produção do Xarope de Cana, seguindo para o 
Açúcar Cristal VHP em 1997 e do Álcool Anídro no ano de 
2001.

Criar software de alta tecnologia 
e prover serviços para o gerencia-
mento do Ciclo de vida de TI  em 
conformidade com as melhores 
práticas do mercado. Criar 
software de alta tecnologia e 
prover serviços para o gerencia-
mento do Ciclo de vida de TI  em 
conformidade com as melhores 
práticas do mercado.
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Desafio

Obter informações sobre a rotina de 
trabalho de cada colaborador e 
realizar a medição da produtivdade 
dele, é um tarefa inviável sem uma 
ferramenta que automatize este 
processo. Nosso maior desafio é ter 
acesso aos indicadores de desem-
penho de cada usuário e visualizar 
como os mesmo estão utilizando-se 
dos equipamentos da empresa, afim 
de evitar riscos as informações oriun-
dos da utilização indevida das máqui-
nas. 

TZ0 SECURITY TZ0 REMOTE

Soluções implementadas

TZ0 METERINGTZ0 INVENTORY

Controle de produtividade

Em 2007 quando a Unialco procurou a iVirtua, havia uma necessidade de 
visualizar detalhamente todas as ações desempenhadas pelo usuário nos 
equipamentos da empresa, uma vez constatada a utilização inapropriada das 
máquinas durante o expediente de trabalho, fator esse que incide em uma 
perda de produtividade das equipes e ainda pode expor os dados da empresa 
a situações de risco. 

“Certa vez foi apurada a utilização além do convencional de um determinado 
software presente na máquina e através do Tz0 Metering foi possível detectar 
que na realidade se tratava de um joguinho. Sem uma ferramenta como o Tz0 
essa veirificação se tornaria inviável” diz Fernando Ribeiro.

“Quando a gerencia pede um relatório, por 
exemplo de tudo que usuário andou fazendo 
na ultima semana, a gente pega a base de 
dados da maquina, seleciona o período 
desejado e ele mostra detalhadamente tudo 
que a pessoa fez, era exatamente isso 
estávamos buscando.”

“O Trauma Zero atende as nossas necessi-
dades por completo, é uma ferramenta que 
informa com precisão todas as informações 
que a empresa necessita para ter um 
controle sobre tudo que acontece no parque 

de TI.” 

Medição e uso de softwares
 

Atualmente, após a aquisição da ferramenta Tz0 Metering, a empresa consegue 
extrair relatório sobre o tempo de uso de programas e produtividade dos 
colaboradores, além de um controle total sobre o uso do equipamento 
podendo verificar todas ações executadas pelo usuário.

“Quando a gerencia pede um relatório, por exemplo de tudo que usuário andou 
fazendo na ultima semana, a gente pega a base de dados da maquina, seleciona 
o período desejado e ele mostra detalhadamente tudo que a pessoa fez, era 
exatamente isso estávamos buscando”, cita Fernando Ribeiro.

“A parte de logs de acessos dos usuário, tudo 
que o ele acessou, o que fez na máquina, o 
Tz0 mostra tudo que  usuário fez no 
computador, isso é extamente o que nós 
precisáva-mos.”

Fernando Ribeiro Souza
Analista de Suporte Pleno

http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-metering
http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-metering
http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-metering
http://www.udop.com.br/tv/index.php?nome_flv=24_102_video_1689_12122007&codigo=155&codigo_canal=2
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Nosso maior objetivo está em simplificar os desafios diários enfrentados pelos profissionais de TI com ferramentas intuitivas, inovadoras, e trazendo o 
melhor custo-benefício que combinam desempenho intransigente com a facilidade de uso, valiando o valor da tecnologia pela forma como ela benefi-
cia a vida das pessoas.

Acesse nosso site www.ivirtua.com/pt/empresa/cases e veja alguns de clientes que obtiveram diversas melhorias com a nossa tecnologia.

http://www.ivirtua.com/pt/empresa/cases
http://www.ivirtua.com/pt/empresa/contato

