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dinheiro!
Tempo é

Para garantir uma operação segura e rápida, a Agência 
Estado trocou sua gestão de segurança baseada em 
Linux para uma ferramenta da Check Point

E
m uma mesa de operação do 
mercado financeiro a afirma-
ção “tempo é dinheiro”, não é 
uma metáfora. Ela é tão real 
quanto a responsabilidade de 

quem tem como negócio a transmissão 
de informações financeiras. O Grupo 
Estado é composto por cinco empresas 
e, entre elas, a Agência Estado (AE), que 
oferece justamente notícias e informa-
ções do mercado financeiro. “Nossos 
clientes são bancos e corretoras. Nosso 
produto é premium, porque atende aos 
operadores de mesa nos bancos, respon-
sáveis por comprar e vender ações”, con-
ta Cristiano Jacometti de Souza, coorde-
nador de infraestrutura da AE.  

Para a área de Souza, a tecnologia é 
tão essencial que a AE possui uma área de 
TI específica para ela. “Uma cotação não 
pode sair daqui com alguns milésimos 
de segundo de atraso. Existem robôs que 
executam ordem de compra e venda para 
tornar o processo mais ágil. Nossos ní-
veis de qualidade e desempenho da rede 
têm de ser altíssimos”, afirma o executi-
vo, tamanha a exigência e complexidade 
do trabalho de sua área. A agência tem 
servidores IBM e HP em modelos especí-
ficos para atender a esta demanda.  

Mas nem sempre a velocidade e a 
segurança estiveram no nível atual. Se-
gundo Souza, com a profissionalização 
do serviço prestado pela AE, e com a de-
manda dos clientes, não havia a menor 
possibilidade de ser tolerante a um se-
gundo de atraso.   

Assim, a empresa decidiu trocar a 
gestão de segurança que estava, até en-
tão, baseada em uma ferramenta open 
source, Linux, para a Check Point Secure 
Platform, que possui mais que o dobro da 
capacidade do iptables (tabelas de con-
trole) no mesmo hardware, com mais 
ferramentas de administração e controle. 

 Todos os equipamentos de rede da 
empresa são Cisco, mas ainda assim a 
escolha foi pelo produto da Check Point. 
“Tivemos um grande desafio de adapta-
ção da ferramenta, mas deu tudo certo”. 

A AE chegou à ferramenta por meio 
da Digital Work, empresa que a atende 
em hardware. “Investimos em torno de 
US$ 300 mil. A manutenção custa, ao 
ano, cerca de US$ 50 mil - gastos com 
licença e serviço”, calcula Souza. Hoje, 
a AE registra um crescimento no núme-
ro de usuários. São 15 mil usuários ante 
menos de um mil na época em que ini-
ciou o projeto, no final de 2006. 

Por Tatiana Negrão | editorialcanal@itmidia.com.br
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O PROJETO

Cliente: Agência Estado

Canal: Digital Work

Fabricante: Check Point

Investimento: US$ 300 mil

O projeto: trocar a gestão 
de segurança que estava, 
até então, baseada em uma 
ferramenta open source, Linux, 
para a Checkpoint Secure 
Platform, que possui mais 
que o dobro da capacidade do 
iptables no mesmo hardware, 
com mais ferramentas de 
administração e controle.

Foto: Ricardo Benichio

O aumento expressivo no volume 
de negociações do mercado financeiro e, 
consequentemente, de circuitos de comu-
nicação, firewalls, servidores etc, também 
contou com o suporte da nova ferramen-
ta. “Este volume cresceu quatro vezes nos 
últimos três anos. Hoje, temos alta dispo-
nibilidade das conexões, isto é, quando um 
firewall cai, o usuário não tem impacto no 
serviço”, avalia Souza. 

A satisfação com o Check Point é 
tanta que a AE, em 2010, implementou 
a marca em todos os data centers. “Hoje, 
temos dois data centers em São Paulo, 
mais dois no Rio de Janeiro e um em Nova 
York. Todos com Check Point e adminis-
tração centralizada em uma só ferramen-
ta (smartcenter)”, diz. 
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