
Um radar para as falhas nos sistemas de TI 

Todas as empresas buscam operar com custos reduzidos e máxima produtividade, certo? O 
problema ocorre quando se trata de implantar ou modernizar as Tecnologias de Informação 
(TI) – muitas vezes, o processo é tão complexo que acaba levando ao descontrole das 
despesas, do desempenho obtido e, é claro, do retorno gerado. 

Para evitar esse problema, uma empresa hospedada na Incubadora Raiar, do Parque 
Tecnológico da PUC (TecnoPUC), em Porto Alegre, criou um software de governança de TI que 
monitora hardwares e softwares. O Monitora-it, como é conhecido, identifica falhas nos 
sistemas corporativos e avisa, por e-mail ou SMS, o departamento responsável.  

De acordo com Alexandre Samberg Filho, gerente comercial da Netwall, responsável pela 
criação do software, é possível identificar problemas como lentidão, inacessibilidade ou 
interrupções nos processos. Um dos módulos do Monitora-it, o WebRobot-it, testa o processo 
de venda, por exemplo. “Se a empresa trabalha com e-commerce, a ferramenta faz todo o 
processo de compra, tal como um cliente, e verifica se há falhas no sistema”, destaca. 

Entre as vantagens estão o custo e a instalação – que, segundo Samberg, é fácil de fazer e 
pode ser realizada pelo próprio cliente. “O download é feito a partir do nosso site. Depois de 
instalado, ele faz o mapeamento da rede automaticamente e ocupa 500 MB”, destaca. O 
produto, que está há três anos no mercado, foi desenvolvido para atender médias e grandes 
corporações – ou empresas que tenham a partir de dez servidores na matriz. 

O valor da ferramenta é calculado de acordo com a quantidade de processos monitorados. Um 
cliente com dez servidores, por exemplo, deverá pagar cerca de R$ 490 por mês. Já um cliente 
com 100 servidores pagará em torno de R$ 1.990 mensais.  

O software venceu o prêmio de melhor produto inovador no Ciab Febraban 2007, considerado 
o maior evento de TI da América Latina. Entre as empresas que adotaram a ferramenta estão: 
Vonpar, Uol Plugin, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, recentemente, 
Bausch & Lomb e XP Investimentos. 
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