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São Paulo, 5 de Setembro de 2003 - O Banco Opportunity conseguiu uma economia de 
R$ 150 mil reais ao ano, sem contar os ganhos com a consolidação de servidores e a 
previsão de upgrades. A redução de custos foi obtida através de serviços de gestão de 
inventários de hardware e software, e análise de desempenho e disponibilidade dos 
servidores que melhoraram a qualidade da gestão dos recursos, ao prevenir eventuais 
problemas. O contrato de três anos fechado com a Automatos, fornecedora de 
soluções de gerenciamento online de TI, demandou investimento anual de R$ 60 mil.  

Mesmo com crescimento de 300% da infra -estrutura, nos últimos sete anos, para 180 
estações e 50 servidores e volume de dados dez vezes superior, chegando a 200 
gigabites, o Opportunity conseguiu manter uma equipe de TI reduzida. "Era necessário 
administrar as quase 200 estações e os 50 servidores dentro dos domínios do banco de 
maneira eficiente com os mesmos dez funcionários na área de TI que existiam há sete 
anos quando o volume de dados e a infra-estrutura eram bem menores", diz o CIO do 
Opportunity, Rodrigo Moura.  

"Foi uma opção tecnológica. Poucos funcionários voltados para desenvolvimento e 
suporte exigiam uma ferramenta automatizada de monitoramento de TI para garantir 
baixos custos", diz Moura.  

Segundo o co-fundador da Automatos, André Fonseca, a partir da percepção da 
possibilidade de usar a internet para auxiliar e agregar valor ao processo de gerência 
de servidores, foi desenvolvido um software capaz de monitorar os servidores via web, 
diagnosticar falhas, prever e solucionar problemas sem a intervenção humana. 
Segundo Fonseca, o setor financeiro representa 30% da receita da Automatos.  

Há cinco meses, o banco optou por controlar seu parque de softwares e servidores 
usando ferramentas da Automatos. "Um software foi instalado nos servidores para 
monitorar a atividade da máquina, o que nos permite planejar novos investimentos em 
TI, evitando problemas de desempenho", diz Moura. Segundo ele, existe, também, o 
monitoramento em tempo real dos itens básicos da saúde das máquinas.  

"Conseguimos ficar 100% legal controlando em tempo real o compliance para 
softwares e ainda poderemos criar uma lista de programas que não podem ser 
instalados", afirma. Moura diz que a maior vantagem da iniciativa é o fato de dispensar 
a compra de servidores dedicados ao controle do parque de máquinas e 
consequentemente a manutenção do número de variáveis a serem controladas. "Não 
me preocupo com o controle do controle."  

Inicialmente o modelo de gerenciamento dos recursos de TI pela internet gerou 
dúvidas relacionadas à segurança que, segundo Moura, já foram sanadas.  

"A Automatos atua de dentro do banco para fora trafegando apenas dados das 
máquinas de maneira criptografada. Não existe nenhuma vulnerabilidade - as ameaças 
da internet vem de fora para dentro", afirma Moura.  

"O setor financeiro é muito sensível a questões de segurança e aceitou bem a solução 
web porque usamos mecanismos de criptografia pa ra a transmissão dos dados que 



trafegam de forma tão segura quanto no sistema usado pelos home bankings", diz 
Fonseca completando que a redução da necessidade de intervenção humana nos 
servidores representa um importante aumento de segurança.  
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