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Desde o início da estruturação do Planetai-
movel, os diretores tinham uma premissa:
para se dedicar com tranqüilidade aos 

negócios, teriam de buscar os melhores parceiros
para as suas diversas áreas, entre elas a de Tecno-
logia da Informação. E assim, antes mesmo da
inauguração, em maio de 2000, o portal contava
com infra-estrutura de TI da Compaq, fornecida
pela revenda Microsul – decisão apoiada pela em-
presa de consultoria contratada para auxiliar no
planejamento e nas definições estratégicas. 

O sucesso veio rápido – o Planetaimovel é o
maior portal imobiliário da América Latina. Com
o crescente volume de acessos, que aumentam cer-
ca de 8% por mês e hoje chegam a uma média de
15 mil visitantes diariamente, o portal precisou 
reforçar seu ambiente de tecnologia com desktops,
workstations e servidores. E mais uma vez esco-
lheu a plataforma Compaq.

Suporte total
Os equipamentos Compaq instalados no Plane-

taimovel têm suporte 24 horas por dia, sete dias por
semana, com tempo de solução em 4 horas – tanto
na empresa como no web site, localizado na Diveo.

“Recebemos um atendimento sempre muito ágil da
Compaq e da Microsul – o que é fundamental para
uma empresa permanentemente on-line como a nos-
sa. Certa vez, em função de um repentino aumento
do número de acessos, servidores ProLiant suple-
mentares chegaram à nossa empresa no dia seguinte
à solicitação”, afirma André Moraes, Diretor Admi-
nistrativo Financeiro do Planetaimovel.

Os produtos Compaq permitem ao portal geren-
ciar, armazenar informações, atualizar e prover acesso
dos visitantes a mais de 350 mil anúncios de compra,
venda e locação de imóveis disponíveis nas principais
cidades do país localizadas em 22 estados, como São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio do
Grande do Sul, além do Distrito Federal. 

Inicialmente, a Compaq forneceu dezenas de
desktops Deskpro EP e servidores ProLiant 5500 e
ML370. Recentemente, o portal adquiriu mais ser-
vidores ProLiant (modelos ML350 e DL360),
workstations da série AP e mais de 30 desktops
iPAQ e Deskpro. 

Nos servidores ProLiant é executado um software
para o gerenciamento do cadastro de imóveis hospe-
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“Para nos dedicarmos com tranqüilidade a
nossos negócios, precisávamos de produtos

confiáveis, escaláveis e com ótimo suporte. Além
da qualidade de desktops, servidores e dos

serviços de suporte, a Compaq e a Microsul
sempre nos proporcionaram um atendimento

próximo e atento às nossas necessidades”

André Moraes,
Diretor Administrativo Financeiro do Planetaimovel

internet

Serviços e conteúdo

O Planetaimovel oferece um grande volume de ser-
viços e conteúdo direcionados a quem quer vender,
comprar, alugar, reformar ou decorar imóveis. Um
dos serviços, o “Tour Virtual”, permite uma visita de
360 graus ao imóvel. Pelo “Detetive Imobiliário” o
visitante especifica o imóvel desejado e recebe, via
e-mail ou SMS (Short Message Service), informações
sobre todas as unidades que entrarem no esto-
que do portal naquela especificação.

Cerca de 2.300 imobiliárias e corretores autônomos
afiliados utilizam o portal para tornar disponíveis suas
ofertas e realizar negócios. Parceiro oficial do SECOVI-
SP (Sindicato das Empresas de Construção, Venda,
Locação e Administração de Imóveis do Estado de São
Paulo), o Planetaimovel possui ainda parcerias com o
SINDUSCON-RIO (Sindicato da Construção Civil do Rio
de Janeiro) e ADEMI-BA (Associação de Dirigentes de
Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia).

dado no site. Eles também operam como servidores
de Internet, e-mail, arquivos, desenvolvimento e
beta-tester. “Fundamental para o bom funciona-
mento dos servidores é o Compaq Insight Ma-
nager, uma ferramenta de gerenciamento que
monitora itens como temperatura e erros, além
de prevenir falhas”, comenta Moraes.

Os desktops são utilizados no cadastramento
das ofertas de imóveis, em funções administrati-
vas e nos ambientes de desenvolvimento técnico
e gráfico. As workstations Compaq série AP são
utilizadas para webdesign. O ambiente operacio-
nal é o Windows 2000. 
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