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Sobre a Caldema
 
Ao longo dos anos a Caldema firmou-se no mercado como empresa 
fabricante de equipamentos industriais, cujo crescimento adveio do 
estreito relacionamento entre clientes, funcionários, fornecedores 
e parcerias com empresas. Com isso, a empresa vem se destacando 
não apenas nos setores sucroalcooleiro e energético (co-geração de 
energia elétrica utilizando a biomassa), mas também no 
atendimento de outros mercados, tais como: papel e celulose, 
mineração, químico, petroquímico e hidroelétrico, atuando em 
âmbito nacional e internacional. 

A empresa é formada por uma equipe de 500 funcionários, dispõe 
de 120.000 m2 de área abrangendo: escritório, galpões industriais, 
engenharia, garantia da qualidade e prédios de apoio.

Responsabilidade Socioambiental
Atualmente é necessária uma visão holística, valorizando o homem 
como um todo (saúde física, intelectual, emocional, espiritual e 
social). Oferecendo esses benefícios nosso pessoal obtém uma 
melhora da qualidade de vida, proporcionando assim um bem estar 
geral que de forma indireta leva a um aumento da produtividade 

com qualidade.

Parceria Caldema - iVirtua

Iniciando o uso das soluções Tz0 no ano 
de 2011, A Caldema decidiu pelo uso da 
ferramenta Trauma Zero a fim de sanar 
questões relacionadas a processos 
internos licenciamento de software e 
produtividade. 

O projeto contou com a aquisição da 
ferramenta para monitoramento de 
softwares e controle de produtividade 
presente na Suíte Tz0, e teve como 
principal objetivo a redução de TCO da 
empresa, através do uso consciente e 
adequado às normas da empresa de 
todos os programas e licenças presentes 
em seu ambiente. 
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Certificações
A Caldema se esforça para obter a máxima 
qualidade e garantir aos seus clientes a oferta 
dos melhores serviços e produtos. 

Veja algumas das certificações alcançadas pela 
Caldema.

Apresentação Caldema

https://www.youtube.com/watch?v=EP93zFp8hco


Apresentação Caldema

Sobre o projeto
 
O projeto de aquisição e implantação das soluções Trauma Zero no parque 
tecnológico da Caldema iniciou-se em 2011 tendo como objetivo principal 
proporcionar a empresa um controle preciso sobre o uso dos softwares instala-
dos no seu ambiente, por meio da aquisição do módulo para monitoramento 
de softwares e controle de produtividade (Tz0 Metering) obtendo um investi-
mento inicial de mais 150 licenças do produto. 

“Todo mundo queria todos os softwares aqui, 
a empresa estava comprando licenças 
demais, o que estava gerando um problema 
grande em questão de licenciamento, com a 
aquisição do Tz0 nós conseguimos solucionar 
este problema.” 

“Nós temos controle de tudo. Aqui é bem 
regrado em questão de licenças. Ou tem o 
software e tem a quantidade certa de 
licenças, ou não usamos o programa. Aqui é 
tudo 100%. Melhor 105% legalizado”

TRAUMA ZERO

Desafio

Conforme explica André, a Caldema 
via como seu principal desafio obter 
informações precisas quanto ao uso 
dos softwares da empresa por parte 
dos colaboradores, para então 
garantir o uso correto destes e 
minimizar o impacto financeiro com o 
licenciamento dos programas. “Nós 
temos controle de tudo. Aqui é bem 
regrado em questão de licenças. Ou 
tem o software e tem a quantidade 
certa de licenças, ou não usamos o 
programa. Aqui é tudo 100%. Melhor 
105% legalizado”, conta André.
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Gerencie por completo a 
TI da sua empresa, 
controle a produtividade 
do funcionários, 
inventarie seus ativos, 
monitore e-mails e 
impressões, tudo isso 
com uma única 
ferramenta.

Dificuldades
 

De acordo com André Bononi, na época em que a empresa passou a utilizar os 
produtos iVirtua, havia uma dificuldade relacionada ao controle do uso dos 
softwares dentro do seu ambiente. Era muito difícil mensurar o resultado do 
investimento que a empresa fazia em relação a compra de softwares e reno-

vação de licenças, e relação a realidade da rotina de cada colaborador. 

Em determinados casos este problema levava a um investimento impreciso, 
ocasionando prejuízos financeiros a empresa. “Hoje, quando tem uma 
requisição para comprar uma licença, a gente consegue ver onde, como e 
quanto tempo que o pessoal esta usando o software. Assim, se a gente acaba 
identificando que alguém não esta usando, passamos para outra pessoa ao 

invés de comprar uma nova” diz André.

“Na época nós compramos o Metering pra 
ver qual era o uso efetivo do pessoal. Foi 
onde que nós apuramos, por exemplo, que a 
pessoa que mais dizia ter necessidade do 
software, dentro do mês só utilizou o mesmo 
por 49 segundos.” 

André Bononi

Comentários

André Bononi
Coordenador de TI

Soluções implementadas

TZ0 METERING

http://www.ivirtua.com/pt/produtos/ivirtua-suite-trauma-zero
http://www.ivirtua.com/pt/produtos/ivirtua-suite-trauma-zero
http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-metering
https://www.youtube.com/watch?v=EP93zFp8hco


André Bononi

Comentários

www.ivirtua.com03

Benefícios
 
Conforme André Bononi o uso da ferramenta trouxe a empresa um enorme 
ganho em relação a economia de recursos e aumento do custo benefício entre 
o investimento em  licenciamento de softwares e a quantidade de usuários 
ativos, além de obter dados em tempo real sobre a produtividade dos colabo-
radores.  

“Teve um levantamento que a gente fez na época, onde nós precisaríamos 
compras 10 licenças para o nosso sistema, na época cada licença custava 
R$7.500,00 , então seriam R$ 75.000,00 de investimento. Após este levanta-
mento, nós utilizamos o Tz0 e identificamos que na verdade não precisávamos 
de mais nenhuma, era apenas uma questão de utilizar o nosso sistema da 
maneira correta. Nós passamos um procedimento para o pessoal usar correta-
mente, e foi onde que não precisou comprar nada adequamos tudo ao modo de 
trabalho da empresa” conta André.

“O Trauma Zero é o único software que eu 
conheço que faz muito bem esse tipo de 
trabalho, não conheço nenhum outro 
software de medição tão interessante 
quanto o Tz0 Metering”

“Conforme algum diretor ou dono da 
empresa solicita as informações de uma 
máquina, nós conseguimos ver tim-tim por 
tim-tim, tudo que está acontecendo naquele 
computador em tempo real. O Tz0 Metering 
é fantástico, ele pega tudo mesmo”

Retorno do investimento

O foco principal da Caldema na busca por uma ferramenta como o Tz0 era de 
obter um maior controle sobre os investimentos da empresa, visando uma 
economia a curto e longo prazo. De acordo com o coordenador de TI, o Tz0 

trouxe um grande retorno em relação ao investimento feito na época.

“Só de eu não precisar instalar, não ter que adquirir uma licença, sem necessi-
dade o retorno já é grande. Com o produto nós já tivemos pelo menos uns R$ 

100.000,00 de retorno do investimento” diz André Bononi.

“A gente teve uma redução de custo com o 
Tz0, deixamos de gastar. O que acaba sendo 
uma redução também. A empresa não pode 
se preocupar só em ganhar dinheiro, deixar 
de gastar também é ganhar”

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

Apresentação Caldema

Desafio

Conforme explica André, a Caldema 
via como seu principal desafio obter 
informações precisas quanto ao uso 
dos softwares da empresa por parte 
dos colaboradores, para então 
garantir o uso correto destes e 
minimizar o impacto financeiro com o 
licenciamento dos programas. “Nós 
temos controle de tudo. Aqui é bem 
regrado em questão de licenças. Ou 
tem o software e tem a quantidade 
certa de licenças, ou não usamos o 
programa. Aqui é tudo 100%. Melhor 
105% legalizado”, conta André.

Soluções implementadas

TZ0 METERING

André Bononi
Coordenador de TI

http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-metering
http://www.ivirtua.com/pt/produtos/tz0-metering
https://www.youtube.com/watch?v=EP93zFp8hco
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www.ivirtua.com

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/contato

