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UNitech

Criada em 1986, no Rio de Janeiro, por um grupo de 
ex-funcionários da IBM especializados na prestação 
de serviços para mainframes, a Unitech Comércio e 
Serviços se consolidou nos últimos 20 anos como uma das 
integradoras de soluções corporativas de tecnologia da 
informação (TI) mais reconhecidas no mercado.

A excelênciA em 
soluções tecnológicAs

além da sede no Rio de Janeiro, a companhia 
conta hoje com filiais em São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasília e escritórios em Curitiba, 
Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre, Recife e 

Salvador, atendendo mais de 120 localidades no país. 
Ao todo, 95 profissionais e colaboradores trabalham 
para consolidar a imagem corporativa da Unitech no 
mercado nacional e fortalecer a sua expansão para 
a América do Sul.

Com um amplo leque de soluções tecnológicas, 
as áreas de atuação da integradora se dividem atual-
mente em serviços profissionais; backup e armaze-
namento; servidores Risc, mainframes e periféricos. 
Dentre as linhas de produtos destacam-se soluções 
em software (AIX, Solaris e ESG); Libraries e Ro-
bot (ADIC/Quantum); servidores Risc (BULL); 
mainframes e periféricos (IBM) e armazenamento 
(EMC).

Nesses 20 anos de atuação no segmento, a Uni-
tech conquistou mais de 170 clientes, tais como 
Eletronorte, Serpro, UOL, Proceda, Bradesco, Em-
bratel, Brasil Telecom, Banespa, Copasa, Light, 
Caixa Econômica e muitos outros. O compromisso 
estabelecido com o suporte total ao cliente tanto na 
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pré quanto na pós-venda é um dos principais fatores 
que levaram a Unitech a conquistar essa extensa e 
diversificada carteira de clientes. 

Como reconhecimento por todo esse trabalho, a 
Unitech está pelo terceiro ano consecutivo entre as 
200 maiores empresas de TI, segundo o anuário da 
revista Informática Hoje. 

pArCErIAS E SErVIçoS CoNSolIDADoS

A posição da Unitech no mercado de tecnologia é 
ainda mais fortalecida pela rede abrangente de par-
ceiros de negócios, construída pela empresa ao longo 
de sua atuação, como Brocade, EMC, Unisys, entre 
outros players mundiais. A aliança mais estratégica 
foi fechada com a Adic-Advanced Digital Informa-
tion Corporation, atualmente Quantum - empresa de 
armazenamento de dados para sistemas abertos, que 
escolheu a Unitech como representante exclusiva na 
América do Sul. 

A Adic/Quantum possui forte atuação nos Esta-
dos Unidos, Europa e Ásia fornecendo soluções em 
automação com bibliotecas e robôs. As soluções de 
gerenciamento de dados, dispositivos para armazena-
mento, backup e restauração de dados 
baseados em discos garantem aos 
gerentes de TI ferramentas inovadoras 
de gerenciamento e proteção dos dados 
em uma variedade de ambientes em 
discos e fitas.

A Unitech também consolidou ao 
longo do ano passado novas parcerias 
estratégicas visando ampliar sua pre-
sença nas empresas nacionais. Uma delas foi com a 
Bull, para a comercialização de toda a linha de servi-
dores, soluções e serviços da fabricante no país.

Com a assinatura do contrato com o grupo Bull, 
a empresa deu continuidade ao seu plano estratégico, 
iniciado em 2003 a partir dos acordos com a Adic e 
EMC, que contempla a realização de alianças que 
resultem na oferta de soluções únicas e completas 
ao mercado. 

De acordo com Alberto Araujo, presidente da 
Bull Latin America, a assinatura do acordo com a 
Unitech representa um marco importante no de-
senvolvimento da nova política de canais indiretos 
para a venda de produtos Bull. “A Unitech nos trará 
novas oportunidades de vendas dos sistemas Bull e 
nos permitirá um melhor atendimento de pré e pós-
venda”, afirma. 

O grupo Bull é um dos líderes em tecnologia 

da informação da Europa e possui base em Paris, 
operando em mais de 100 países mundialmente. 
A Bull está fortemente presente nos segmentos 
do governo, saúde, finanças, telecomunicações, 
manufatura e defesa. Sua rede de parceiros de 
negócios e de distribuição estende-se por mais de 
100 países. 

Com esse acordo, a Unitech passa a integrar 
soluções Bull, backup automatizado da Adic/Quan-
tum e serviços profissionais nas áreas de storage, 
mainframe, plataforma Risc e Open Systems. 

FoCo NAS pEQUENAS E méDIAS 

Outra aposta consolidada pela Unitech em 2006 
foi o mercado de pequenas e médias empresas 
com produtos e a oferta de serviços customizados 
para esse segmento. Para ampliar esse mercado e 
atender ao novo nicho, a Unitech provê soluções 
em hardware, software e serviços, abrindo novas 
frentes de tecnologia alinhadas às necessidades 
desses clientes. Trata-se de soluções entry level 
englobando servidores Bull, armazenamento EMC 
Insígnia e backup Adic/Quantum. De acordo com 

o IDC, mais de 300 mil pequenas 
e médias empresas pretendem au-
mentar os recursos direcionados a 
área de TI.

O objetivo da integradora com 
essa estratégia é oferecer ao mer-
cado SMB soluções de fácil inte-
gração e implementação, de alta 
qualidade e preços acessíveis, pra-

ticando o mesmo nível de serviço das grandes 
corporações. 

Na linha Bull, a Unitech disponibiliza servido-
res confiáveis de alto desempenho para ambientes 
Windows ou Linux. Já na linha Adic/Quantum, 
as soluções de backup automático FastStor 1 e 2 e 
Scalar 24 vem atender a demanda das empresas de 
médio e pequeno porte. A solução EMC Insígnia 
compreende storage AX150 e software exclusivo 
para armazenamento, gerenciamento, proteção e 
compartilhamento de dados. 

Além disso, com a aliança firmada com a EMC 
Insígnia, a Unitech customiza novas soluções de 
acordo com as necessidades de cada cliente, aten-
dendo grandes redes de supermercados, franquias, 
farmácias, escritórios de advocacia, clínicas médicas 
em geral, usinas e até mesmo demandas departa-
mentais. 

A Unitech está 
listada entre 

as 200 maiores 
empresas de TI
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Outro foco de atuação da Unitech é a oferta de 
serviços. O segmento de serviços técnicos conta 
com uma central de atendimento (0800), call back 
imediato, alta disponibilidade logística de peças para 
reposição e suporte a sistemas heterogêneos. Já na 

divisão de serviços profis-
sionais estão as soluções 

armazenamento em 
storage area networks 
(SAN) de ponta a 
ponta, integração de 
sistemas abertos, ins-
talação e configura-
ção de equipamentos 

e um centro próprio de recondicionamento 
de produtos. A Unitech também oferece treinamento 
em produtos para clientes e parceiros, além de um 
equipado laboratório de testes.

Também ao longo de seus 20 anos de prestação 
de serviços de instalação, manutenção 24x7 (on site 
ou remotamente) e integração ao mercado brasileiro, 
a Unitech criou uma proposta diferenciada de teste 
prévio, em um laboratório próprio. Assim, todos os 
equipamentos e soluções fornecidos são avaliados 
e testados antes da entrega ao cliente, garantindo 
excelente qualidade e um desempenho adequado à 
necessidade de cada companhia.

ApoSTA Em TECNoloGIAS DE poNTA

A Unitech também aposta continuamente em 
atualização. Foi por isso, que desde o ano passado 
a empresa está oferecendo ao mercado uma nova 
versão da Scalar i2000, equipamento desenvolvido 
para melhorar o processo de backup corporativo de 
grande porte.

Entre as novidades estão funcionalidades de har-
dware e novas opções de gerenciamento no software 
de gerenciamento que vem junto com o equipamento 
(iLayer). Esse sistema inteligente faz uma varredura 
constante para gerenciar todo o funcionamento da 
solução e detectar possíveis problemas de forma 
pró-ativa e, caso localize alguma falha, emite um 
alerta ao usuário e também ao time de serviço para 
verificação.

A nova versão da Scalar i2000 inclui também 
um software que realiza a análise de integridade das 
mídias, seja fita ou disco, e gera relatórios de utiliza-
ção dos drives. Dessa forma é possível avaliar o grau 

de utilização e realizar o balanceamento de carga, 
aumentando a vida útil das mídias, evitando erros 
temporários na mídia, que prejudicam o resultado 
final e afetam a confiabilidade do dado em longo 
prazo. A Scalar i2000 analisa a gravação efetuada 
e, caso haja um histórico de erros para esta mídia, 
emite um aviso de forma pró ativa  alertando sobre 
problemas em potencial, permitindo que a fita seja 
substituída de forma programada.

Outra novidade é que o número de drives de fitas 
suportados dobrou, passando de 48 para 96. Um 
número maior de drives aumenta a taxa de trans-
ferência e, conseqüentemente, possibilita backup e 
recuperação dos dados mais rápidos. Com essa ver-
são, a Adic também expande as opções de escolha 
de drive, acrescentando os modelos LTO da HP, aos 
da IBM já suportados. 

A consolidação de várias operações em um só 
equipamento oferece ganhos de produtividade e redu-
ção substancial do TCO (Custo Total de Proprieda-
de), além de simplificar a instalação e gerenciamento 
de sistemas de backup. “Nas corporações – com 
milhares de fitas, dezenas de drives e várias partições 
– é possível economizar tempo com o gerenciamento, 
evitando erros e melhorando a confiabilidade da cópia 
de segurança”, ressalta Leal.

A Unitech também conta com a nova versão do 
software de gerenciamento de dados e backup Stor-
Next. As novas funcionalidades da versão 2.7 sim-
plificam a criação de ambientes de armazenamento 
de dados gerenciados, permitindo que os usuários 
administrem um maior número de arquivos de for-
ma rápida e descomplicada, agilizando os processos 
diários de backup e armazenamento e reduzindo os 
custos.

O StorNext 2.7 aumenta a flexibilidade das fun-
cionalidades de arquivamento inteligente do sistema 
utilizado nas soluções Adic, agregando suporte a 
dispositivos de discos externos à tecnologia iMo-
ver, desenvolvida pela fabricante. Essa importante 
tecnologia facilita o transporte dos dados entre as 
várias camadas de storage – em disco ou fita – e 
ainda viabiliza o acesso transparente aos arquivos 
em vários sistemas legados (mais antigos) e sistemas 
operacionais.  

A arquitetura do StorNext utiliza a patenteada 
tecnologia de duplicação de dados do software Blo-
cklets, que está sendo desenvolvido pela Rocksoft 
– empresa que a Adic anunciou recentemente in-
tenção de adquirir. Além de suporte a mais recursos 
de storage, a nova versão do StorNext expande a 
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capacidade de criação de grandes ambientes, triplica a 
quantidade de arquivos que podem ser armazenados, 
oferece suporte às plataformas em 64 bits e agiliza a 
velocidade de recuperação do sistema. 

A versão 2.7 ainda aprimora as funcionalidades 
de diagnóstico pro ativo inteligente e monitoramen-
to, incluindo alertas via e-mail. Esses recursos são 
importantes, por exemplo, em aplicações de alto 
desempenho com transmissão, imagens e análise de 
dados, que precisam de velocidade e escalabilidade 
para que o usuário possa usufruir de todo o potencial 
do sistema de armazenamento. 

Além disso, o StorNext 2.7 oferece suporte a 
novos ambientes operacionais, inclui atualizações 
para Solaris 10, RedHat Linux 3 e 4, e Suse Linux 
9, cobrindo plataformas como Opteron/EM64T, 
Intel 32 bits, AMD 32, e Itanium. O suporte à 
novas bibliotecas de fita inclui Adic Scalar i500, 
Quantum PX720e a versão LTO-3 da biblioteca 
ESL712e, da HP.

SErVIDorES

Também em 2006 a Unitech iniciou a oferta 
de servidores da linha Blade da Bull no mercado 
nacional voltada à virtualização e consolidação de 
servidores em grandes ambientes corporativos. Aliada 
à NovaScale Blade, a Unitech  combina expertise e 
excelência técnica para reduzir os custos de manu-
tenção, além de melhor gerenciamento da rede.

Um diferencial importante no caso dos servidores 
Blade da Bull é a inclusão do software de gerencia-
mento Bull NovaScale Master, que através de um 
único ponto de acesso permite o monitoramento 
(tanto em ambiente Windows como Linux) do 
hardware, correção de erros, inventário das lâminas e 
ainda envio de notificações – via pager ou e-mail. 

Na prática, o uso do Blade impacta diretamente 
na carga de trabalho do administrador de infra-
estrutura, que elimina centenas de cabos de rede 
e fibras ópticas do ambiente, proporcionando um 
gerenciamento centralizado e mais ágil ao incluir 
ou remover servidores. Segundo o IDC, em 2005 
houve um aumento de 40% destas máquinas e mais 
de 1 milhão de servidores Blades comercializados no 
mundo. 

Ainda com objetivo de aumentar sua carteira de 
clientes em serviços de consolidação e virtualização 
de servidores, a Unitech também trouxe ao mercado 
nacional a linha Escala da Bull, líder mundial em 
soluções para sistemas de informação. 

Com sistema operacional AIX e processador 
Risc Power5, os servidores atendem o segmento de 
médias e grandes empresas, combinando tecnologias 
de virtualização avançadas com escalabilidade e alto 
desempenho.

A crescente deman-
da por soluções de con-
solidação e virtualização 
de servidores levou a 
empresa a reforçar a 
oferta da linha da Bull 
no mercado nacional. 
Dentre as vantagens 
que a linha Escala ofe-
rece estão à redução no 
número de servidores, 
ganho em espaço físico 
e economia no consu-
mo de energia. Além 
disso, a solução agrega, 
em um único equipamento, uma infra-estrutura 
completa para o sistema de informação atendendo 
principalmente, usuários de grandes bancos de dados, 
CRM e ERP. 

Outro ponto importante é a flexibilidade na 
administração desses servidores. Cada vez mais, as 
empresas querem simplificar o gerenciamento do 
sistema e, ao mesmo tempo, distribuir inteligência 
ao processamento. Hoje, essas são tarefas ligadas 
diretamente à redução de gastos e ao uso racional 
dos seus recursos.

Com tecnologia Advanced Power Virtualization, 
a Escala dá aos administradores flexibilidade para 
trabalhar com sistemas particionados, incluindo 
ou removendo recursos através de ajustes finos, 
com resposta rápida do servidor e sem necessidade 
de reiniciar o sistema. Toda a carga de trabalho e 
desempenho pode ser balanceada de acordo com a 
necessidade da empresa. 

A Unitech oferece a linha Escala Bull integrada 
aos serviços de instalação, garantia, manutenção 
e suporte técnico especializado em consolidação e 
virtualização de servidores. 

INTErNACIoNAlIZAção

O ano de 2006 foi fundamental para a Unitech 
dar seu primeiro passo internacional e conquistar o 
primeiro contrato na Argentina. O projeto incluiu o 
fornecimento da solução de backup FastStor 2 para 
a companhia Tecpetrol, por meio do seu parceiro de 
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Soluções oferecidas pela unitech

Figura 1

negócios DDM. 
A Tecpetrol pertence à divisão de energia do grupo 

argentino Techint, e é especializada na exploração 
e produção de petróleo e gás. Além do mercado da 
Argentina, a companhia também mantém operação 
de exploração de gás e óleo no México, Equador, 
Venezuela, Peru e Bolívia. 

Para a Unitech, a iniciativa é extremamente van-
tajosa, uma vez que a companhia começa a colher 
resultados da recente expansão da operação Quan-
tum/Adic em toda a América do Sul. A estratégia de 
expansão da integradora visa a formação de novas 
parcerias estratégicas para oferecer toda a linha de 
backup e armazenamento de dados na região.

mErCADoS-AlVo

A Unitech também conta com estratégias e 
abordagens diferenciadas para algumas verticais do 
mercado brasileiro. As áreas de Saúde, Educação, 
Petróleo / Gás, Finanças e Telecom, estão entre os 
setores mapeados pela integradora. 

Para a área de Saúde, a Unitech aposta na ofer-
ta do FastStor 2. Uma solução de automação do  
backup, que permite uma semana ou mais de backup 
não assistido e restore automatizado, de forma remota 
e sem intervenção humana.

Já para a vertical de Educação, a integradora 
aposta na biblioteca de fitas Scalar 24, desenvolvida 
para armazenamento de dados corporativos. O pro-
duto é indicado para empresas de qualquer tamanho 
– desde uma microempresa até grandes corporações, 
pois sua capacidade pode chegar até 19.2 terabytes 
(TB) de informações. 

O principal diferencial da Scalar 24 é sua facili-
dade de operação, gerenciamento e suporte técnico, 
além de custo acessível e capacidade adequada para 
aplicações de pequeno e médio porte. O produto 
permite ainda a administração remota e possibilita 
expansão por meio de upgrades. 

Para atender as demandas das áreas de Petróleo e 
Gás, Finanças e Telecom, a Unitech conta com ser-
vidores extremamente confiáveis e de alto desempe-

nho da Bull que interagem em ambientes Windows e 
Unix, Intelligent Storage e backup da Adic/Quantum 
(linhas Scalar i2000, i500 e 10K), além de soluções de 
armazenamento e gerenciamento EMC, garantindo 
a segurança e a continuidade das operações.

o CASE

Unitech automatiza backup e 
armazenamento de dados da  
BMS-Arcelor Brasil

Automatizar todo o sistema de armazenamento 
de dados e backup foi o que motivou a BMS-Arcelor 
Brasil, empresa do Grupo Arcelor de siderurgia, a 
contratar a Unitech para reformular seu sistema 
de backup. Atualmente, os mais de 50 servidores da 
companhia estão no processo de migração para os 
novos equipamentos da fabricante de storage.

Fundada em 1974, a BMS-Arcelor Brasil pertence 
ao Grupo Arcelor,  maior produtor mundial de aço, 
que congrega grandes organizações dos setores de 
siderurgia e de arames. Com sede em Belo Horizonte 
e mais de  300 empregados, a BMS-Arcelor Brasil 
atende a empresas do Grupo Arcelor no Brasil e 
exterior. 

A BMS-Arcelor Brasil necessitava de uma solu-
ção que fosse funcional e permitisse um processo 
diário de backup mais ágil que a estrutura anterior. 
Com o crescimento da empresa e aumento de seu 
parque tecnológico, o gerenciamento de mídias pre-
cisava ser mais confiável e prático. 

Com a solução Unitech/Adic, a companhia 
passou a contar com um processo automático em 
relação às fitas, melhorando e agilizando sua rotina 
e evitando, inclusive, que os dados se perdessem ou 
que as fitas fossem guardadas em locais errados e ina-
dequados. “Não há dúvidas de que o nosso dia-a-dia 
está mais ágil desde que adquirimos a nova solução 
da Adic”, explicou Bruno Vasconcelos, analista de 
projetos da BMS-Arcelor Brasil. 

Essa não é a primeira vez que a BMS-Arcelor 
Brasil recorre às soluções da Unitech. Há um 
ano a corporação já conta com uma biblioteca 

UNitech
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de dados Adic. A experiência anterior atendeu 
tão bem aos anseios da BMS-Arcelor Brasil que 
agora a dose é repetida. A library adquirida é a 
mais atualizada, conta com tecnologia LTO3, o 
dobro de drivers da anterior e disponibilidade para 
700 cartuchos.

“A primeira solução otimizou nossa rotina. Como 
agora estamos reformulando outro setor, mais uma 
vez contamos com a experiência da Unitech. Op-
tamos por investir em um equipamento com alta 
tecnologia, de última geração, com mais capacidade 
e recursos”, completa Vasconcelos. 


