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O cliente

No intuito de contribuir com a valorização do patrimônio histórico e cultural do município, o nome cidade de Pedra foi uma forma da 
empresa divulgar e incentivar a reserva particular do patrimônio natural Parque ecológico João Basso, mais conhecido como Cidade 
de Pedra. Com a finalidade de oferecer um serviço com extrema qualidade para população, encontramos em Rondonópolis o espaço 
ideal para desenvolvermos nosso trabalho, com o objetivo de sermos uma referência em transporte coletivo e ser a única empresa neste 
segmento a operar na cidade. Pouco tempo depois de iniciarmos as atividades, tivemos já de mudar para uma garagem mais ampla e 
contratar novos colaboradores.
Atualmente padronizamos nossa frota, fizemos adaptações na garagem, colocamos neste espaço a verdadeira imagem de uma empresa 
alegre, que possui nas cores vibrantes, o entusiasmo de sempre estar inovando para consolidação de uma organização de sucesso.

Ambiente antes do projeto Acronis

José Mário, Gerente de TI da TCCP, comenta que diante de tantas mudanças ocorrendo na empresa, necessitava também modernizar e 
renovar sua solução de backup e implantar novas políticas de recuperação de desastres, pensando principalmente na mais rápida recu-
peração das informações em caso de falhas ou desastres no ambiente de TI. Temos dois datacenters separados na cidade, com servidores 
virtualizados e outros com Windows Server e como utilizávamos uma ferramenta simples de backup, cada ambiente tinha seu gerencia-
mento individual, dificultando a gestão, com isso estávamos à procura de uma solução com um gerenciamento unificado dos servidores, 
com a possibilidade de recuperação de todo o ambiente sem a necessidade de instalação de sistemas operacionais ou mesmo das aplica-
ções instaladas, pois se ocorresse algo grave, o tempo médio de recuperação total do ambiente seria entre quatro e sete dias.

Resultados após a implantação

Em parceria com a DX4 Tecnologia, implantamos a nova politica de backup e recuperação de desastres. Para isso, optamos pelos pro-
dutos da Acronis e a solução dimensionada foi o Acronis vmProtect para o ambiente virtual e o Acronis Backup & Recovery Advanced 
Server para os Servidores Windows, sendo que a solução agrega sistema de alertas que monitora e soluciona problemas com facilidade 
em todas as operações de backup e recuperação e também possibilita a visualização de forma simples de todo o plano de recuperação 
dos ambientes de TI e ainda possibilita a realização de backup granular através de um catálogo de pesquisas de dados, que facilita a re-
cuperação de arquivos no dia-a-dia.

A solução Acronis é responsável pelo alto nível de segurança e proteção da propriedade intelectual da empresa, proporcionando de 
forma rápida e proativa, solução de qualquer problema que possa ocorrer em relação a desastres e falhas no ambiente de TI.

“Atualmente estamos preparados para responder e recuperar rapidamente o ambiente de TI em caso de falhas, desastres ou mesmo inter-
rupções e temos a simplificação e automatização das rotinas de backup e recuperação, que nos dá a integridade dos arquivos de dados 
que são acessados por nossas áreas de negócios”, conclui José Mário.

Soluções aplicadas ao ambiente

n Acronis vmProtect e Acronis Advanced Server


