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RTM SD-WAN
é resiliente a falhas
e tem alta disponibilidade
A mais nova plataforma de investimentos
sim;paul contratou a tecnologia com objetivo de
ter conectividade de alta performance nos seus
escritórios e na comunicação com provedores

RTM SD-WAN
é resiliente a falhas
e tem alta disponibilidade
resiliência

substantivo feminino
1. [física] propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem
sido submetidos a uma deformação elástica.
2. [figurado] capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças.

Resiliência é um dos pontos mais importantes para a comunicação dentro do mercado financeiro. Considerado um setor crítico,
que lida com a negociação de milhares de
ações diariamente, uma possível falha de conexão representa um grande prejuízo, tanto
em dinheiro, quanto em imagem. A conectividade entre os players deve ser de alta disponibilidade, rápida
% e segura, atendendo a todos os requisitos regulatórios
exigidos no segmento.
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sd-wan

A adoção de serviços gerenciados de rede, como a
tecnologia SD-WAN é uma alternativa para obter este
ganho de performance. Segundo estudo da IDC, o
uso desta solução deve aumentar mais de 70% só em
2020. Confira abaixo o caso de sucesso da sim;paul,
plataforma de investimentos da Solidus que contratou
a SD-WAN da RTM e obteve diversos benefícios.

Cenário antes da SD-WAN
Inicialmente, a sim;paul utilizava a rede RCCF (Rede de Comunicações da Comunidade
Financeira), já descontinuada, para conexão com a Bolsa (B3). A recente fase da empresa,
com um modelo de negócio mais robusto, evidenciou a necessidade de uma conectividade
que proporcionasse alta performance e mais resiliência contra falhas, especialmente na comunicação com provedores. Além disso, era preciso garantir uma conexão segura entre os
escritórios da empresa.
A solução veio com a SD-WAN da RTM, que funciona como um centralizador de conexões,
melhorando o desempenho das redes que se conectam aos serviços financeiros.
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Nós gostamos de inovação e, com
a RTM, conseguimos uma proposta
bastante econômica e inteligente para
obter o resultado que queríamos

Luís Henrique Guimarães

Gerente de Infraestrutura e Segurança da Informação da sim;paul

SD-WAN: melhor performance das redes
A SD-WAN é uma tecnologia que garante o uso inteligente das redes de longa distância, resolvendo problemas de conectividade e melhorando o gerenciamento de diferentes acessos
como internet dedicada, banda larga, 3G/4G, link dedicado etc. A solução consegue simplificar
o roteamento dessas redes, utilizando um ponto central estruturado por hardware e software
para oferecer um processamento de dados mais eficiente e uma melhor experiência aos usuários.
Na sim;paul, a SD-WAN proporcionou um ganho de banda, pois conseguiu agregar todas as
bandas contratadas, fazendo uso de 100% delas enquanto os links estão ativos. Em entrevista
ao Conexão RTM, o gerente de Infraestrutura e Segurança da Informação da sim;paul, Luís Henrique Guimarães, afirmou que a tecnologia trouxe mais economia à empresa, já que foi possível
atingir o objetivo esperado sem precisar adquirir outro equipamento para comutação de links.
“Nós temos dois links de 100 megabits e conseguimos através desta solução somar os
dois, utilizando 200 megabits para chegar na RTM e acessar a B3 ou outros provedores de
serviços financeiros.”, afirmou Guimarães.
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Principais benefícios obtidos
Como todas as instituições financeiras, a
sim;paul possui a obrigação regulatória de
ter contingenciamento para viabilizar a operação. A RTM, por ser uma empresa ANBIMA e
B3, totalmente especializada neste mercado,
pôde oferecer isso junto à tecnologia de otimização das redes, pois possui conhecimento
das regulamentações, facilitando o atendimento às normas de segurança e compliance
na criação do projeto.
Além da economia já citada, um outro benefício apontado pela sim;paul foi a resiliência da tecnologia SD-WAN, que consegue resistir muito bem a falhas de link e a quedas
na comunicação.

Tivemos um resultado fantástico porque é muito difícil fazer um
load balance (balanceamento de carga) e um failover (computação
tolerante a falhas) em uma mesma solução e a SD-WAN da RTM tem
essas duas features, eliminando problemas ou quebras de
sessão na conexão com outros pontos de rede

Luís Henrique Guimarães
Gerente de Infraestrutura e Segurança da Informação da sim;paul

Expectativas futuras
Nos últimos tempos, a sim;paul passou por grandes mudanças em seu negócio,
obtendo um foco mais inovador e digital. A SD-WAN da RTM ajudou a empresa a alcançar uma conectividade rápida, de alta
disponibilidade e segura, necessária para se transformar digitalmente e atender requisitos regulatórios do
mercado.
A boa experiência também abriu portas para a
contratação e alocação de outros serviços dentro da
rede da RTM, como o SINACOR, e para a expansão de
novos projetos. “Estamos em constante movimento e a
RTM já se mostrou muito parceira nessa caminhada, que vai
seguir por longos anos. Seguimos buscando pelas melhores
soluções juntos”, afirmou Guimarães.
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Fique por dentro do rtm sd-wan:

Outros conteúdos sobre o assunto:

Razões para
investir na rede
SD-WAN em instituições
financeiras
SD-WAN: a tecnologia
inovadora para aumentar
as opções de conectividade
da sua empresa
Artigo:
SD-WAN, a rede
que veio para
simplificar

Acompanhe nossas redes sociais

5

Quem é?
A sim;paul é a mais nova plataforma de investimentos do mercado brasileiro. Lançada
em dezembro de 2020, nasce com uma proposta inovadora, em que assessores e clientes
têm a oportunidade participar do programa de relacionamentos que dá ações na troca de
pontos, sem pagar nada por isso. O modelo de negócios se baseia em um conceito muito
alardeado, mas pouco praticado no segmento de investimentos: a transparência. Assessores de investimentos têm acesso detalhado às receitas geradas para a plataforma por
seus clientes. Da mesma forma, clientes sabem qual é a receita da sim;paul em cada operação realizada, seja a corretagem na compra e venda de ações ou a aquisição de um CDB
ou de um fundo de investimento. Essas receitas geram pontos no programa de relacionamento sim;equity back, que podem depois ser trocados por ações da sim;paul.
A tecnologia “open banking” - com serviços na nuvem e integrações via API - permite
ainda que a plataforma tenha custos mais enxutos, maior agilidade e produtividade. Relatórios alimentados por um robusto datalake ajudam os assessores a concentrar seu foco
naquilo que é mais importante, o atendimento ao investidor.
A sim;paul é resultado da iniciativa de um grupo de acionistas que acreditou que é
possível mudar o mercado de investimentos, levando maior liberdade, transparência e inovação. Os acionistas compraram no fim de 2019 o controle da corretora Solidus. A operação foi aprovada pelo Banco Central em outubro deste ano.
Saiba mais no site www.simpaul.com.br
Acompanhe as redes da sim;paul e saiba todas as novidades:
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