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magine um site onde é possível comprar e vender
ações, negociar CDBs e debêntures de várias insti-
tuições financeiras e obter informações sobre se-

guros, cartões de crédito, planos de previdência pri-
vada e imposto de renda. Pode-se também ter acesso
a relatórios e análises do mercado financeiro, notí-
cias em tempo real, cotações de bolsas de valores e,
ainda, conversar com os maiores especialistas do setor. 

Esse site existe e se chama InvestShop.com, hoje o
maior portal de serviços financeiros do Brasil. Ele
reúne uma média de 110 fundos de 25 instituições
financeiras e registra, todos os dias, cerca de 60 mil
acessos, 1.000 novos clientes cadastrados e 1.000
transações na bolsa de valores, atingindo um públi-
co variado: de investidores e executivos a universitá-
rios e quem quer que busque tirar dúvidas sobre o
mercado financeiro ou aprender como administrar
melhor seus rendimentos.

“Trabalhamos com informações sempre atualizadas,
que apóiam as decisões de nossos clientes sobre como
investir ou negociar. Tudo isso em um esquema 24 x 7
x 365”, diz Jorge Ramalho, Diretor de Tecnologia do
InvestShop.com, empresa do grupo Bozano. No site, as
áreas educacional, informativa e institucional são pro-
cessadas em servidores Compaq ProLiant em cluster,
com Windows NT. Essas áreas correspondem a apro-
ximadamente 80% do conteúdo do portal, ficando as
transações financeiras com 20% das operações.

InvestShop.com 
em tempo real

melhores respostas

Maior portal de serviços financeiros do

país investe em plataforma Compaq  
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“Chegamos a ter 1.500 acessos
simultâneos, o que requer uma in-
fra-estrutura tecnológica robusta e
extremamente confiável. A Com-
paq nos oferece disponibilidade,
velocidade e contingência, além do
melhor tempo de resposta do mer-
cado”, afirma Ramalho. Ele conta
que, desde o início do projeto, o
InvestShop.com foi concebido com
base em equipamentos Compaq,
que fornece também os desktops
para toda a empresa. “O desempe-
nho dos servidores ProLiant da
Compaq é surpreendente. E adi-
cionar servidores à rede é rápido e
fácil: basta configurar, conectar e
está pronto”, completa.

Mais velocidade de acesso
Para oferecer aos usuários ain-

da mais velocidade na hora de
acessar o site, o InvestShop.com
adquiriu da Compaq servidores
da linha TaskSmart. Baseados na
tecnologia Internet Caching
System, eles reconhecem e arma-
zenam as páginas visitadas com
freqüência, diminuindo o volume
de acessos aos servidores Web.
Dessa forma, evitam-se eventuais
congestionamentos na rede. 

Segundo Jorge Ramalho, o
InvestShop.com trabalha com
uma taxa de ocupação de ser-
vidores de no máximo 50%.
Quando esse percentual é ultra-

passado, a empresa aumenta o
número de máquinas. Em rela-
ção ao link para a Internet, a
filosofia é exatamente a mesma:
o portal conta sempre com 2
MB livres. “Eliminar as limita-
ções técnicas foi a forma que
encontramos para manter o
alto gabarito dos serviços
prestados a nossos clientes. E
nossos parceiros tecnológicos
acompanham nossas exigências,
garantindo o perfeito funcio-
namento do sistema”, diz o 
Diretor. Hoje o InvestShop.com
possui alianças com empresas
como a Compaq, a Microsoft, 
a GlobalOne e a EverSystems.
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Portal de serviços financeiros, o InvestShop.com pro-
porciona a seus visitantes, além de fundos de investi-
mentos e outras aplicações, informação em tempo real
sobre o  mercado financeiro e interação com especia-
listas através de chats e fóruns de discussão. Alguns
recursos do site são especialmente interessantes:

• os jogos educacionais InvestGame e Desafio Invest-
Shop, que simulam o cenário financeiro e os recursos
de cada participante, premiando os melhores investi-
mentos de acordo com a rentabilidade e o risco. Os
primeiros colocados ganham viagens e computadores,
entre outros prêmios;

• o link Seu Bolso, com dicas, FAQs (Frequent Asked
Questions), consultas por e-mail e calculadoras fi-
nanceiras. O visitante pode conhecer seu perfil de
investidor e as aplicações mais indicadas, fornecendo
dados como idade, remuneração, gastos, etc.;

• ferramentas técnicas que permitem ao usuário obter
informações de interesse pessoal, como, por exemplo,
receber um e-mail ou uma mensagem no celular
avisando quando as ações de determinada empresa
atingirem um certo valor. Se o cliente desejar, ele
também pode receber em seu correio eletrônico uma
newsletter com as últimas notícias do mercado.

“O desempenho dos servidores ProLiant

da Compaq é surpreendente.

E adicionar servidores à rede é 

rápido e fácil: basta configurar,

conectar e está pronto”

Jorge Ramalho,
Diretor de Tecnologia do InvestShop.com

Um pouco mais sobre o InvestShop.com

O endereço do InvestShop.com é www.investshop.com.br


