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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

“A Dataprev processa todos os meses as folhas de pagamento de 28 milhões de 
beneficiários da Previdência Social; gerencia e processa todos os serviços 
referentes ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) em âmbito 
nacional.”

“A capacidade de armazenamento do datacenter do Banco do Brasil supera, hoje, 
1,2 petabytes.”

“A IBM administra mais de 400 centros de dados em todo o mundo, ajudando os 
clientes com seus desafios de negócios.”

 “A Caixa possui, Ao todo, 23 CPDs. Quatro CPDs estão nos grandes centros: dois em 
Brasília; um no Rio de Janeiro e um em São Paulo.”

“O Serpro tem cerca de 10 mil pessoas, entre funcionários e terceirizados. Seus 
principais serviços são comércio exterior, administração financeira, compras, 
passaporte e imposto de renda.”

Eis o padrão da riqueza de informações correntes no Fórum, que vai muito além da 
simples troca de informações. É, sobretudo, a oportunidade de autoavaliação no 
confronto das experiências, focado numa especialização tecnológica que parece 
não ter limites no decorrer dos tempos atuais. Esse confronto está bem desenhado 
nos debates, não raro consagrados pelos participantes como o momento de maior 
destaque nesses encontros mensais promovidos pela Dataprev, dentro do 
propósito contributivo de construção de melhores serviços a serem prestados à 
sociedade.

Boa leitura!
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Nº

A Dataprev vem atuando internamente para inibir as 
eventuais ameaças aos seus centros de processa-
mento, especialmente  aquelas que podem afetar os 
negócios que a Dataprev tem com relação à parte 
social. A empresa é responsável pela folha de proces-
samento de mais de 27 milhões de aposentados e 
pensionistas. Talvez seja a instituição do governo que, 
hoje, concentra a maior quantidade de aposentados e 
pensionistas da Previdência Social.

A Dataprev possui três centros de processamento de 
dados: o do Distrito Federal, o de São Paulo e o do Rio 
de Janeiro.

O do Distrito Federal hospeda sistemas e aplicações 
desenvolvidos em ambiente de plataforma baixa. É 
nele que se encontram o novo controle de gestão do 
INSS e o portal do Ministério da Previdência Social. 
Tem 63 empregados, funcionando 24 horas nos sete 
dias da semana. É responsável por mais de 200 
servidores. A instalação de uma sala-cofre está 
prevista para os próximos doze meses.

O de São Paulo ainda tem muito processamento 
batch, por conta da Receita Previdenciária. O Sistema 
de Administração de Benefícios e Capacidades (SAB), 
com 250 mil novos requerimentos por mês e o Projeto 
de Regionalização de Informações de Sistemas 
(Prisma), com 150 mil requerimentos por mês, 
também são operados lá. Tem 103 empregados, e 
opera 24 horas, 7 dias na semana. Também tem mais 
de 200 servidores e receberá, nos próximos meses,  
um mainframe Libra 780 recém-adquirido. A sala-
cofre tem 76 m².

O do Rio de Janeiro tem o maior centro de processamento de dados da 
Previdência Social. Processa as folhas de pagamento de 27 milhões de aposen-
tados e pensionistas; gerencia e processa todos os serviços referentes ao 
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) em âmbito nacional, funcio-
nando ininterruptamente, 24 horas por dia, sete dias por semana. São aproxi-
madamente 4.500 ordens de serviço por mês.

¹ Carlos Henrique tem formação superior como Tecnólogo de Processamento de Dados pela Faculdade 
Maria Tereza – RJ – Niterói. Esta na Dataprev desde 1984 como:  Operador de Computador de Grande 
Porte – Unisys: B7700/B7800/B7900 /A10/A15/A16/A18/NX4800/NX5800/Libra185/Clear Path 
680 e 780; Operação: Surpevisor de Turno (madrugada); Encarregado do Turno (noite); Técnico de 
Operação/ Gerente de Operação/Gerente de Divisão do Centro de Processamento de Dados do Rio de 
Janeiro/Gerente de Departamento do Centro de Processamento do Rio de Janeiro.

Carlos Henrique Bandeira dos Santos¹
Gerente do Centro de Processamento Rio de Janeiro (CPRJ) da Dataprev

Estruturação de Datacenters
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No centro de processamento, são 268 empregados. Nas outras áreas, 253. 
Somando os terceirizados, temos 702 pessoas, em um prédio só. E toda a 
diretoria de tecnologia está instalada lá.

Nossa infraestrutura tem nobreaks, geradores, CPD climatizado, segurança 
física e patrimonial, sistema de segurança externa, circuito de TV e segurança 
armada, agora mais organizada, e uma sala-cofre com 100 m². Há 600 servido-
res de plataforma baixa, mainframes Libra 680 e dois 
silos robóticos. Também no Rio está sendo instalado o 
mainframe Libra 780.

Nós ainda trabalhamos com bastante papel. São cinco 
impressoras de grande porte - quatro impressoras de 
135 páginas por minuto, um de 180 -, três envelopado-
ras simplex e duplex; e uma serrilhadora. Tudo isso 
para processarmos mensalmente três milhões de 
páginas impressas.

Uma vez por ano, fazemos oito milhões de comprovan-
tes do imposto de renda para os aposentados e, a cada 
semestre, 27 milhões de extratos de pagamentos 
bancários impressos.

Algumas iniciativas, dentro dos CPs, vêm sendo já 
adotadas, para que cheguemos, pelo menos, perto de 
um funcionamento ideal. Temos constantemente 
debatido meios de alcançar, nos três centros de 
processamento de dados, um ambiente de maior 
segurança e de maior disponibilidade. Sabemos que, 
quanto a isso, temos ainda um longo caminho a 
percorrer; mas temos o sentimento de que estamos 
na direção certa.

Quais são as ameaças que rondam um datacenter? 
Temos ameaças de manutenção mal programada, 
acidentes, sinistro, catástrofe, sabotagem; ameaças 
técnicas, panes de hardware e lógicas, como ataque 
de vírus, os vermes eletrônicos, bombas lógicas, 
ataques de hackers, e principalmente, falhas de 
software. Ameaças físicas: as de infraestrutura de TI, 
como fogo, fumaça corrosiva, água, vapor, falhas de 
sistema, sistemas de energia, climatização, vigilância 
e controle de acesso. Há também as ameaças huma-
nas e organizacionais, como espionagem, furto de 
informações, fraudes, negligência, ou ainda erros de operação.

Tudo isso pode trazer um prejuízo enorme à corporação, seja ela pública, seja 
privada. Esses prejuízos vão além do caráter financeiro; eles atingem a própria 
imagem da empresa, enquanto prestadora de serviços à população brasileira. 
E, para evitá-los, temos tomado diversas iniciativas. 

Por exemplo, em Brasília, temos projetos para melhoria do equipamento,  de 
modo que possamos oferecer os serviços de hosting com maior segurança e 
com alta disponibilidade. No Rio de Janeiro e em São Paulo, os dados da 
Previdência, da parte de benefícios, do CNIS e da arrecadação já estão armaze-
nados em ambiente propício, dentro das salas-cofre.

Fórum de TIC Dataprev 07Estruturação de Datacenters



Fórum de TIC Dataprev 08

Quando pensamos em melhorias, temos que aprovei-

tar o que já existe em nossos centros de processamen-

to e, com projetos criativos, providenciar para que a 

atividade da nossa corporação não sofra nenhuma 

interrupção.

A que vulnerabilidades um datacenter está exposto? 

Temos as ameaças externas, físicas, que são explo-

sões, fumaça, água, vazamento, furto, poeira, armas 

de fogo, raios, o prédio ao lado — 80% dos vizinhos não 

são preparados suficientemente bem para que 

possamos ter uma segurança maior. Para lidar com 

elas, é fundamental uma análise de risco bem cuida-

dosa, realizada por especialistas do mercado, certifi-

cados na parte de segurança. Essa análise irá subsidi-

ar a tomada de decisões, o desenho de estratégias de 

recuperação; a avaliação da relação custo/benefício 

da montagem de um datacenter; o reconhecimento 

das responsabilidades; a elaboração das normas de 

segurança; o estabelecimento dos testes periódicos.

Também é necessário estabelecer uma boa monitora-

ção do ambiente físico. A estruturação do cabeamento 

aumenta a disponibilidade. 

O pessoal de sustentação já vem há algum tempo 

fazendo, o que implica uma disponibilidade maior.

Estruturação de Datacenters

Estruturação de Datacenters

Carlos Henrique Bandeira dos Santos
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Estruturação de Datacenters

Carlos Henrique Bandeira dos Santos

Caixa Econômica– A Caixa tem várias salas-cofre quanto tempo teremos acesso ao que está lá 
distribuídas pelo Brasil. Entendo que isso protege o dentro? O que vai acontecer com o nobreak, o 
e q u i p a m e n t o ,  m a s  n ã o  g a r a n t e  a  a l t a  gerador e o condicionador de ar que estão fora da 
disponibilidade. Na época em que tínhamos o sala-cofre? como é o plano de recuperação dessa 
processamento centralizado e apenas enviávamos infraestrutura?
relatórios para as unidades nas pontas, isso era 

Creio que a sala-cofre é muito boa, mas não garante importantíssimo. Até porque eram equipamentos 
alta disponibilidade para a informação.caros e que precisavam de toda a proteção possível. 

Mas hoje, para ter disponibilidade, preciso de Dataprev – Quando se pensa em serviço – 
redundâncias, questiono até que ponto a sala-cofre especialmente em serviço final –, a primeira 
e a estrutura corta-fogo se justificam e até que ponto questão que vem à mente é a da disponibilidade. 
impactam na questão da disponibilidade. A Caixa Mas a disponibilidade pode ser provida por diversos 
Econômica tem projetos para novos datacenters – meios. Por exemplo, é possível ter diversos sites 
ambientes controlados, de classificação TIER 3 a distribuídos, redundantes, numa arquitetura 
TIER 4 – e não estamos prevendo salas-cofre neles. complexa e de alto custo de manutenção. E as 

informações da área-meio, que podem ter um tempo 
Dataprev – Nos anos 80, a Semco (originalmente, 

maior de recuperação, podem ser guardadas em 
The Semler & Company) instalou a sua primeira 

uma sala-cofre. Porque o conceito por trás da sala-
sala-cofre no Brasil. Na Dataprev, essas salas eram 

cofre não é o da disponibilidade, mas o da 
usadas para comportar as grandes estantes 

segurança da informação. Nesse caso, não é 
deslizantes com 1.200 a 2.400 pés. À medida em 

preciso investir em tecnologias tão caras. A 
que as coisas foram evoluindo, foram feitas 

informação pode estar armazenada em uma sala-
adaptações. Os silos robóticos passaram a ser 

cofre e teremos vários dias para recuperá-la. Sem 
guardados dentro das salas-cofre, para proteger os 

contar que se protegem as máquinas, os 
dados. Com o passar do tempo, novas adaptações 

equipamentos. O fundamental é mapear o que é 
foram feitas para que os dados da Previdência 

necessário em cada caso.
fossem guardados nesse ambiente seguro e de alta 
qualidade. A Dataprev tem trabalhado para implementar a 

redundância com sincronia entre os datacenters 
Já a disponibilidade é outra questão: precisamos de 

para os serviços mais críticos, para que se tenha 
alta disponibilidade em tudo ou apenas em serviços alta disponibilidade de suas informações. Mas, para 
críticos? E isso coloca toda uma discussão acerca os serviços-meio, não se precisa chegar a esse nível.
das ameaças que possam existir, especialmente 
quanto à segurança nacional, o que nos remete à Caixa Econômica – Nós, da Caixa, utilizamos a 
análise de custo/benefício. Assim como na Caixa, a replicação. Algumas coisas, como as loterias, os 
resposta da Previdência Social precisa ser pagamentos de débitos etc., ficam dentro de salas-
imediata. Entendo que esse tipo de análise cabe a cofre, com backup externo e balanceamento de 
cada empresa. rede. São, realmente, de alta disponibilidade. Mas 

ainda há muito o que se caminhar nesse sentido. 
Caixa Econômica – Entendo que a a l ta Hoje, o mercado exige serviços altamente 
disponibilidade custa caro; por isso, precisa ser d i spon íve is ,  com tempo de recuperação 
s e l e t i v a .  N ã o s e  p o d e p e n s a r  e m a l t a  baixíssimos. Mas isso não pode ser feito para tudo. 
disponibilidade para algo que não sustenta o Creio que menos de 10% dos nossos serviços têm 
negócio. No nosso caso, especificamente, muitos essa capacidade de voltar rapidamente.
serviços da área-meio têm um tempo maior de 

Dataprev – Em que distâncias a Caixa replica seus retorno. Nesses casos, é preciso o backup externo, 
dados? Porque, quando se fala em replicação, para garantir a recuperação.
quanto maior a distância, mais altos os custos. 

O que me preocupa é investirmos em uma sala-cofre 
Caixa Econômica – E ainda tem a questão da com a ilusão de que isso basta para garantirmos a 
sincronia. Atualmente, trabalhamos com uma segurança. Se houver, de fato, um incêndio, em 

Fórum de TIC Dataprev 09Estruturação de Datacenters
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distância, entre os prédios, de 2.500m. O que nós ambiente. A questão é que o custo de tanta 
estamos projetando vai chegar a 7.000m de replicação é altíssimo. Requer que se duplique ou 

triplique toda a infraestrutura. distância, para preservarmos os spreads – em 
algumas coisas, precisamos ser síncronos e não se 

Caixa Econômica – Mas o banco não pode fugir de recomenda, hoje, fazer uma rede de fibra ótica para 
ter dois prédios. Isso é obrigatório. As normas nos 

mainframes com mais de 10 Km. O que replicamos 
obrigam a replicar a estrutura – e mais, a uma 

síncrono, replicamos à distância, por uma rede que 
distância segura entre os prédios.

dá 4,5 Km e outra de 2.049 m de fibra. Mas também 
temos repl icação assíncrona, como a de Só queria esclarecer que não sou contra a sala-
certificação digital, que é entre Brasília e Goiânia, cofre. Aliás, nem sei quanto custa. Suponho que 
que funciona muito bem. Mas, nesse caso, os seja bem caro. Talvez a minha resistência quanto à 
volumes de dados são pequenos. No caso da loteria, sala-cofre seja porque, nas vezes em que a 
por exemplo, em que se chega a 14 milhões de instalamos, fizemos isso em prédios com pé direito 
transações por dia, é preciso ser mais perto. baixo e, como resultado, ficamos com um ambiente 

muito ruim. E tem também a questão do valor do 
Banco do Brasil – O Banco do Brasil é semelhante à 

equipamento que é protegido por ela. Tenho ouvido 
Caixa. Nas aplicações mais críticas, como as de 

que até o seguro sobre o equipamento cai, quando 
conta corrente, todos os dados se encontram 

ele é instalado dentro de uma sala-cofre.
replicados. E as bases mais críticas são replicadas 
de forma síncrona. Temos duas salas-cofre em Apenas fico na dúvida de que, para quem é obrigado 
Brasília, mas apenas para guardar backup. Não as a ter dois ambientes, a de sala-cofre seja vantajosa. 
usamos com alta disponibilidade. A nossa alta 

Dataprev – Eu queria focar um pouco na questão do disponibilidade está nas redes controladoras de 
monitoramento. Como vocês fazem para monitorar mainframe, nos spreads com prédios vizinhos. 
a imensa quantidade de sistemas que rodam Quanto à distância, temos dois prédios quase 
simultaneamente?contíguos e ainda replicamos no prédio do Serpro. 

Estamos aguardando a conclusão das obras do Dataprev – Nós estamos um tanto incipientes, 
prédio que teremos em conjunto com a Caixa, na ainda, na questão do monitoramento. Usamos o 
Cidade Digital, em Brasília. Zabix, que nos auxilia bastante, mas ainda estamos 

longe do ideal. Um passo muito importante que Dataprev – Eu perguntei quanto à distância por 
estamos dando no momento é padronizar os causa da pergunta inicial acerca da justificativa. 
ambientes dos três datacenters, para que possam Independente da questão de se utilizarem recursos 
ser monitorados com as mesmas ferramentas. já aplicados, a sala-cofre cumpre bem o papel de 

prover a segurança do dado propriamente dito. Os Dataprev – Como está a situação das obras na 
custos de se replicarem dados à longa distância nos Cidade Digital? Nós acompanhamos durante algum 
levam inevitavelmente a cogitar em como prover tempo e vimos que o andamento estava lento. 
segurança a esses dados dentro de um mesmo 

Banco do Brasil – Eu não tenho acompanhado de espaço geográfico. E dentro de um mesmo 
perto, mas as notícias que tenho são de que as município, sempre se tem todo o acervo sujeito a um 
coisas estão caminhando bem, agora. O prédio será sinistro, mesmo que em sites replicados. Nesse 
construído em uma parceria público-privada (PPP) e aspecto, as salas-cofre ainda parecem uma 
houve problemas na primeira licitação. Mas soube alternativa viável. 
que já houve nova licitação e já foram anunciados os 

Dataprev – Me parece que o banco usa a mesma vencedores. Agora, estão sendo feitas as tratativas 
lógica: não está preocupado com a preservação para, realmente, dar início às obras. 
porque tem os dados replicados em vários sites. 

Caixa Econômica – Eu tenho acompanhado bem de Mas o custo que aparentemente se evita ao não 
perto. A última licitação foi realizada no final do ano construir a sala-cofre acaba aparecendo na 
passado e o Tribunal de Contas da União liberou a necessidade de se replicar o ambiente. A 
assinatura do contrato no final de janeiro. Agora, em preocupação com o tempo de restauração dos 
15 de abril, teremos uma reunião do comitê do serviços não leva em conta a preocupação com a 
consórcio. Está liberado, temos o parecer do guarda do dado. Até porque esse dado se encontra 

replicado. E a preocupação maior dos bancos Departamento Jurídico do Banco do Brasil e os 
parece ser a disponibilização mais rápida do contratos estão sendo preenchidos. A assinatura, 
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agora, é só uma questão de agenda. O processo foi 
bastante difícil. Só a homologação do edital por 
parte do TCU demorou seis meses.

Dataprev – Se não me engano, outras empresas 
poderão utilizar o lugar, não é?

Caixa Econômica – O que está previsto é o seguinte: 
será construído um bloco de produção a ser 
compartilhado pela Caixa Econômica e pelo Banco 
do Brasil; e um bloco de infraestrutura. Está previsto 
um terceiro bloco, que eles chamam de bloco D, que 
o consórcio vencedor pode optar por fazer ou não. 
Na última conversa, o consórcio até propôs à Caixa 
uma parceria para expandir, mas temos outras 
estratégias. As notícias que tenho é de que fará o 
terceiro bloco. 

Dataprev – Quer dizer que, dentro do espaço 
compartilhado entre Caixa e Banco não tem espaço 
sobrando. Não poderia haver um convênio com a 
Dataprev, para que aproveitássemos um pouco 
desse espaço?

Caixa Econômica – A Caixa é bem mais modesta do 
que o Banco, nessa questão de espaço. Nosso plano 
de ocupação dos 1.000m é de dez anos. O Banco 
tem 4.200m. Nós vamos pagar à medida em que 
formos utilizando. E pagaremos uma franquia pela 
área que ainda não estiver ocupada. É claro que, em 

um primeiro momento, vai sobrar espaço. Nossa 
expectativa é de começar com 240 KW de consumo 
e chegar a 1.4 MW no final.

Dataprev – Muitas das questões que aqui foram 
colocadas, sobre sala-cofre e replicação de dados, a 
meu ver, envolvem um plano de continuidade de 
negócios. Como os senhores lidam com isso?

Caixa Econômica – O plano de continuidade de 
negócio tem tomado vulto na Caixa Econômica. O 
Conselho Diretor definiu dez serviços que devem ter 
alta disponibilidade. Neles, já mapeamos 110 
sistemas. Sim, há essa vinculação. Temos um plano 
de continuidade de negócios, que é corporativo; e a 
área de TI tem um plano de continuidade 
operacional que está vinculado a ele.

Quando nós pensamos no povoamento do 
datacenter com o Banco do Brasil, temos duas 
classes de ocupação: primeiro, será ocupado com 
aqueles serviços que a diretoria definiu que devem 
ficar dentro de um ambiente seguro e de alta 
disponibilidade; depois, com os serviços que 
deverão completar a utilização do datacenter – 
porque a estrutura está sendo paga, seja usada ou 
não. Então, isso está bastante alinhado às questões 
do plano de continuidade dos negócios e do plano 
de continuidade operacional.

Fórum de TIC Dataprev 11Estruturação de Datacenters



Gustavo Costa da Silva
Banco do Brasil

Monitoramento em Ambientes Complexos

A DITEC – Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil – 
tem quase 3.000 funcionários, dos quais cerca de 
1.300 são terceirizados.

Temos quase 280 CIC ativos, com cerca de 12 bilhões 
de interações. Uma transação no CIC está relaciona-
da, normalmente, a três ou quatro interações. Apenas 
cerca de 8% das transações que acontecem em nosso 
ambiente de TI, hoje, ocorrem na retaguarda ou nas 
agências. Os 92% são automatizados. Nossos canais 
têm um índice de disponibilidade em torno de 98% e, 
no portal, esse índice é próximo de 100%. 

A Vice-Presidência de Tecnologia comporta a Diretoria 
de Tecnologia, a Diretoria de Logística e a Unidade de 
Suporte Operacional. A Diretoria de Logística, hoje, 
está estruturada em três unidades. Uma unidade 
mais recente, de caráter transitório, é a UIT, que trata 
exclusivamente da incorporação de alguns bancos 
que têm sido adquiridos. O foco atual é na Nossa 
Caixa. A USTA, que cuida do desenvolvimento de 
aplicativos, tem gerências atendendo a várias áreas 
de negócio; e a UCIT – a área de infraestrutura propria-
mente dita – está dividida em seis gerências executi-
vas. Uma dessas gerências, a GEPRO, é responsável 
pelo monitoramento da disponibilidade de serviço de 
produção do ambiente centralizado, enquanto outra, 
a GEAP, cuida dessa mesma disponibilidade no 
ambiente descentralizado. Nosso ambiente de TI é 
monitorado em duas frentes.

Toda a nossa solução de negócios está estruturada de 
modo a cumprir os requisitos de redundância e alta 
disponibilidade – exceto aquelas aplicações menos 
críticas. 

Todo o negócio corporativo está em ambiente mainframe, atuando em formas 
flex. Temos três ambientes de TI. Estamos construindo um outro, agora, para 
modernizar e usamos também o ambiente do Serpro. Nossas salas-cofre são 
usadas apenas para guardar os robôs de backup. Em 2004, nossa capacidade 
de processamento estava em 73.000 MIPS (milhões de instruções por segun-
do); ao final de 2009, estava com 167.000. Quanto à capacidade de armazena-
mento do ambiente corporativo – fora as redes metropolitanas e os órgãos 
regionais –, tínhamos 250 TB em 2004; em 2009, chegamos a quase 1.2 
petabytes.

O gerenciamento de TI do banco se dá em três áreas: a área um gerencia a 
infraestrutura – é onde se identificam alarmes, pontos de rede, servidores, 
controladores de disco etc.; a área dois gerencia os alarmes vindos de aplicati-
vos, especificamente os que geram alertas quanto ao seu mau funcionamento; 
e a área três, que une as duas e tem por base um catálogo de serviços, é a de 

PGITBB
Visão Geral

Estrutura organizacional DITEC
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gerenciamento de serviços. Quando ocorre um incidente, é possível identificar 
que serviços podem estar sendo afetados por ele. A intenção é ter uma visão do 
impacto do incidente no negócio. Nisso, ainda estamos com alguma dificulda-
de.

Na nossa sala de gerenciamento, usamos o HP Overview, para a parte de redes; 
e o Tivoli, da IBM, para a monitoração de servidores. Temos algumas soluções 
desenvolvidas internamente, como o SGM, que captura as mensagens dos 
consoles da IBM e transforma em alertas, já com procedimentos catalogados 
para serem utilizados em caso de incidente. No ambiente descentralizado – o 
das agências –, temos 5.400 servidores e cerca de 40 
mil terminais de autoatendimento. Para monitorá-los, 
usamos diversas ferramentas, algumas construídas 
internamente. Tudo isso visa chegar ao ponto de 
monitorar o serviço propriamente dito.

O Processo de Gerenciamento de Infraestrutura do 
Banco do Brasil  (PGITBB) partiu de uma encomenda 
para que desenvolvêssemos um processo que adap-
tasse à realidade do banco as melhores práticas do  
Information Technology Infraestructure Library (ITIL), 
de modo que se pudesse otimizar o uso de nossa 
infraestrutura. Pela encomenda, o projeto deveria 
abarcar as disciplinas previstas no service support e 
no service delivery – configuração, incidente, proble-
ma e mudanças. Foi montada uma equipe que come-
çou a modelar esse processo, trabalhando com as 
premissas de entradas e saídas bem definidas e a 
responsabilização de cada um dos processos. Como 
resultado, tivemos um modelo de processo que 
contém subprocessos com as entradas bem definidas 
e as interveniências indicadas. Mas esse processo 
envolveu apenas a infraestrutura do banco, deixando 
de fora a área de desenvolvimento. Talvez seja por 
isso que não atingimos certos resultados que esperá-
vamos. 

Foi necessário fazer alguns ajustes para incorporar a 
cultura da empresa. Passamos a utilizar alguns 
formulários para deixar bem definido a forma pela 
qual alguns processos deveriam ocorrer e quais eram 
os intervenientes envolvidos. Nosso foco foi basica-
mente os incidentes centralizados, porque nosso 
desejo era mitigar os riscos e diminuir o nosso índice 
de indisponibilidade – e, nesse ponto, alcançamos o objetivo.

Uma das dificuldades que encontramos foi a criação do Configuration 
Management Database (CMDB), assim como do catálogo de serviços. Começou 
a haver incidentes e não pudemos avançar muito nesses dois aspectos. Ao final 
dessa etapa, começamos a fazer acordos internos entre as equipes envolvidas. 
As equipes se envolveram mais nesses processos e foram mapeados serviços 
não contemplados.

No final de 2006, começamos a implantação, ainda sem uma ferramenta para 
estabelecer o fluxo; não tínhamos uma base de configuração nem um catálogo 
de serviços integrado com a ferramenta que usávamos para tratar incidentes, 
problemas e mudanças. Utilizávamos algumas ferramentas desenvolvidas 

PGITBB
Infra-estrutura de TI

PGITBB
Infra-estrutura de TI
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internamente e que não estavam integradas. Ainda assim, prosseguimos.

Demos andamento ao plano de comunicação e continuamos com os treinamen-
tos. Conseguimos alguns avanços e notamos um maior engajamento por parte 
de cada equipe. As atividades internas de cada equipe foram ajustadas para se 
adequar ao plano.

Finalmente, no primeiro semestre de 2007, adotamos uma ferramenta que 
acreditamos que resolveria todos os nossos problemas, mas estávamos 
enganados. Essa ferramenta nos auxiliou bastante na gestão de incidentes, 
problemas, mudanças e liberações; e nós achávamos que nos ajudaria em 
configuração. Mas também não deu certo. Em compensação, adquirimos maior 
maturidade nas outras disciplinas. Como resultado, obtivemos maior integra-
ção entre elas.

Chegamos, então, aos princípios de governança. Falo de princípios, porque não 
temos um CMDB efetivamente estruturado, de forma que se possa vincular um 
item de configuração a um serviço qualquer. Nesse ponto, ainda estamos 
deficientes. Nossa expectativa é de que possamos avançar nisso ainda no 
segundo semestre de 2010.

A gestão do nível de serviço é um outro aspecto em que somente agora estamos 
conseguindo avançar. Já temos vários acordos de nível de serviço, mas ainda 
estamos longe da maturidade. Já no tratamento de 
incidentes e problemas, avançamos bastante.

Todo o conjunto de processos que implantamos 
movimenta a sala de gerenciamento de sistemas. 
Cada vez que surge um alerta em uma das ferramen-
tas, há um procedimento associado a ele, de modo a 
fornecer uma resposta rápida ao incidente. 

Quando ocorre uma situação desconhecida ou há um 
procedimento que, sendo tentado, não resolveu o 
incidente – ou mesmo quando, conhecida a solução, 
sabe-se que ela impactará fortemente o negócio – 
lançamos mão do gerenciamento de crise: acionamos 
quem quer que seja e de que área for que possa ajudar 
a resolver aquele incidente e colocamos essas pesso-
as sob a orientação de um coordenador. Essa equipe 
inclui também um relator, que acompanhará os fatos e 
fará o registro das providências tomadas. A atividade 
da equipe só se encerra quando o serviço é restaura-
do.

Depois de restaurado o serviço, é feita uma reunião a 
que chamamos de análise de responsabilidade. 
Todos os envolvidos participam dela, contribuindo 
com sugestões para que aquele incidente não se 
repita ou, se voltar a ocorrer, se tenha uma solução 
catalogada para o caso. Após o que chamamos de 
refinamento do processo, ele passa a fazer parte do 
rol de nossos procedimentos catalogados. 

Um dos avanços que conseguimos foi colocar algu-
mas equipes de suporte nas laterais da sala de 
gerenciamento, de modo que, ocorrendo uma crise, 
elas podem atuar mais rapidamente.

PGITBB
Princípios de Governança de TI

PGITBB
Infra-estrutura de TI
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O PGITBB está em atividade há três anos.

Em 2004, tivemos 112 crises – situações de grande impacto que não sabíamos 
como resolver. Em 2005, esse número havia-se reduzido para 99. Em 2006, 
quando começamos a implantar o PGITBB, foi para 27. Subimos um pouco, para 
54 e, agora, nos mantemos no patamar entre 24 e 25. 
Mesmo com suas falhas, o programa tem mostrado 
resultados significativos. Outro resultado que atribuí-
mos à estruturação dos processos é a recente obten-
ção do certificado ISO 20.000 para nosso serviço de 
compensação de cheques.

Hoje, alguns processos – como o próprio CMDB e o 
catálogo de serviços – ainda não estão operacionali-
zados como o previsto, mas já temos um maior 
controle sobre a exigibilidade de cada equipe. Grande 
parte dos funcionários da DITEC já incorporaram o 
ITIL aos seus procedimentos. Alguns deles, inclusive, 
têm certificação. 

Isso melhorou muito a nossa dinâmica de gestão. Nos 
preocupamos menos com falhas pessoais e nos 
concentramos nos processos. Mas ainda temos 
algumas dificuldades operacionais.

Desde 2008, está em andamento um novo projeto, 
bem mais amplo, que é a nova governança de TI. Ele 
propõe todo um novo modelo operacional e acredita-
mos que nos trará alguns benefícios bastante significa-
tivos. Em vez de atuar somente na área de infraestrutu-
ra, ele abrange todas as camadas da empresa. A 
solicitação entrará pela camada de gestão de deman-
da de requisitos; outra camada cuidará da gestão de 
portfólios de projetos; as áreas de engenharia, seja de 
aplicativos, seja de infraestrutura, que atuam em 
unidades separadas, estarão em uma mesma unidade.

Um dos grandes problemas que enfrentávamos era 
que uma solução era trabalhada na área de desenvol-
vimento e, somente depois de pronta é que chegava 
para a área de infraestrutura, a qual, por sua vez, entregava para a área de 
operação, tudo sem a monitoração e a documentação adequadas. Entendendo 
que, incluindo uma camada de acompanhamento de serviços, que incluirá uma 
equipe grande de testes e de homologação, poderemos ter uma operação mais 
tranquila, com menos incidentes. 

Para esse projeto, que prevê todas as disciplinas previstas no ITIL, contamos, 
inclusive, com a colaboração da The Lloyd, que nos entregará um CMDB e um 
catálogo de serviços. A expectativa é de que, com isso, possamos chegar àquela 
visão do impacto do incidente no negócio.

PGITBB
Futuro

Nova Governança de TI – Modelo 
Operacional

PGITBB
Benefícios
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Dataprev – Existe uma tendência de trabalhar com mente, as diretorias – para que ele também possa, 
soluções integradas – aquelas que monitoram caso necessário, pôr em execução seus planos de 
simultaneamente todas as instâncias. Percebi que o contingência de negócios. Essas pessoas têm o 
banco optou por trabalhar com diversas soluções perfil de comunicação, mas não estão ligadas à 
simultaneamente. Como vocês lidam com isso? O diretoria de marketing. São pessoas da própria 
que foi necessário adaptar em termos de recursos DITEC que, a partir das informações dadas pelos 
humanos? responsáveis, informa tanto à área de negócios 

quanto à área técnica. Há um núcleo avançado de 
Banco do Brasil – Quanto à diversidade de ferra-

comunicação dentro da DITEC, que é responsável 
mentas, o que ocorre é que nunca tivemos um 

pelas comunicações à imprensa. Esse núcleo, sim, é 
projeto que tentasse integrar em uma só ferramenta 

oriundo da Diretoria de Marketing.todas as áreas que precisam ser monitoradas, até 
porque cada área tem suas peculiaridades. Todos os Dataprev– Eu gostaria de entender melhor como 
dados corporativos do Banco estão ambientados funcionam as salas com a equipe de suporte a banco 
em mainframe, mas há muitas outras plataformas de dados, com técnicos mais avançados, na sala de 
de que ele se utiliza. Para cada uma, se preparam as gerenciamento. É uma relação pontual ou sua 
ferramentas. Nos últimos seis anos, com a introdu- atuação é permanente?
ção dos equipamentos high end, que incorporamos 

Banco do Brasil – A sala de gerenciamento funciona para diversificar e trazer maior segurança aos 
em regime 24x7. Depois de implantar o PGITBB, nós requisitos de alta disponibilidade, fomos construin-
entendemos que era necessário pôr uma equipe de do as ferramentas à medida que foram se mostran-
suporte fazendo a monitoração dentro da própria do necessárias. A exigência de licitação nos traz 
sala. Em momentos mais críticos, quando não grandes dificuldades na aquisição de novas ferra-
podemos correr o risco de sofrer alguma indisponi-mentas. Nem sempre a empresa é capaz de atender 
bilidade, praticamente toda a equipe fica na sala a todas as necessidades. No GIC, por exemplo, o 
CGS. Quanto à equipe que você mencionou, nós desenvolvimento da ferramenta, de certo ponto em 
percebemos que boa parte das nossas indisponibili-diante, passou a ser feito dentro do próprio banco. 
dades estava vinculada a problemas com bancos de 

Quando ao pessoal, até 2004 a equipe de monitora- dados. Então, colocamos um pessoal do suporte lá. 
ção apenas identificava os alarmes e acionava o 

Sistemas mais estáveis não precisam de alguém 
suporte, que ficava em outro andar. De lá para cá, à 

dentro da sala o tempo todo. 
medida em que foi se implementando o novo geren-
ciamento, a equipe de produção foi fortalecida com Posso citar um exemplo bem recente de crise. 
a adição de pessoas já capacitadas dessas áreas de Estamos no processo de integrar as agências da 
suporte. Assim, essas pessoas deixaram suas salas Nossa Caixa aos sistemas do banco. A cada final de 
e passaram a vivenciar o dia a dia da produção. Com semana, um grupo de agências tem sido preparado 
o fortalecimento das equipes, o gerenciamento foi 

para usar os mesmos aplicativos utilizados pelo 
aprimorado – e até os índices de disponibilidade 

Banco do Brasil. Há 15 dias, havíamos integrado dez 
melhoraram.

agências e elas começaram a perder a comunicação 
Dataprev – Pode falar um pouco mais sobre a com os sistemas centrais. Simplesmente não 
questão da comunicação? conseguiam fazer transações. A notícia chegou à 

imprensa. 
Banco do Brasil – Para alertar mais rapidamente os 
intervenientes que precisam saber o que está Foi uma crise grande. Mobilizamos a equipe de 
acontecendo, criamos uma central de comunicação redes, e começamos a pesquisar firewalls, swit-
que, ocorrendo um incidente cujos impactos pos- ches, Isis e bancos de dados. Conseguimos estabe-
sam ser relevantes, dispara, por exemplo, mensa- lecer algumas ações de contorno após o primeiro 
gens SMS para os executivos e para as áreas que dia: as agências começaram a abrir às dez e meia, 
possam vir a ser envolvidas de algum modo. Essa por exemplo; apresentavam problemas e, às onze e 
mesma equipe cuida de informar o cliente – normal- meia, já funcionavam normalmente. Mas ainda não 
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tínhamos ideia das causas da indisponibilidade.

Sempre que entramos na sala de crise, um grupo 
verifica as últimas liberações feitas, enquanto outro 
procura manter o sistema funcionando. Ao final da 
tarde da segunda-feira, descobrimos que nossa 
diretoria de marketing havia utilizado alguns links 
bastante pesados o que estava causando impacto 
na rede e derrubando algumas agências. Fizemos 
algumas alterações, mas ainda não foi suficiente. 
Na terça, não chegou a haver indisponibilidade, mas 
o sistema ainda não estava dentro dos níveis 
desejados. Na quarta, partimos para a reunião de 
indisponibilidade. Essa crise gerou uma série de 
ações.

Dataprev – Quantas pessoas vocês têm na equipe 
de monitoração? Outra coisa: fale mais um pouco 
sobre o processo de mudança.

Banco do Brasil – Eu não tenho os números exatos 
da composição da equipe de monitoração, mas 
giram em torno de 45 pessoas no turno do dia. À 
noite, caem para 40 pessoas e, na madrugada, 
ficam cerca de 30 pessoas. Em toda a gerência, 
contando monitoração e suporte, são cerca de 300 
pessoas. 

Com relação às mudanças, a não ser aquelas em 
que se sabe que não há impacto para o ambiente, 
nós fazemos a liberação no final de semana, entre 
as 22h de sábado e as 6h de domingo, desde que 
fora dos períodos de congelamento – aqueles em 
que não são permitidas quaisquer mudanças no 
sistema e que vão do último dia útil do mês até o 
quinto dia útil do mês seguinte. Fora disso, só se 
permitem mudanças que sejam para corrigir alguma 
falha já existente e que sejam emergenciais.

Caixa Econômica – Quase sempre há uma mudan-
ça antes de uma indisponibilidade. Hoje, a monito-
ração de hardware está mais fácil, já que alguns 
servidores já vêm até com uma porta exclusiva para 
isso. Mas, e quanto à aplicação? Vocês têm avança-
do na monitoração do código?

Banco do Brasil – Temos grandes transtornos 
causados pelo pessoal do desenvolvimento. Alguns 
se preocupam em criar mensagens que identifi-
quem o que está acontecendo, mas a maioria não 
faz isso. Nossa expectativa é de que esse quadro se 
altere com o novo modelo de governança. O modelo 
prevê uma série de artefatos que circularão entre 
todas as áreas intervenientes, de modo que cada 
um apresente suas necessidades de monitoramen-
to. A ideia é de que os documentos prevejam o pior 
cenário possível em termos de custo, até para que 

se possa avaliar a viabilidade de se priorizar aquela 
visão de negócio. Se for priorizada, a requisição 
retorna para estabelecimento dos acordos de nível 
de serviço. Nesse ponto, é possível que se conclua 
que o aumento de custo excederá os 15% – e, então, 
a solução passará por um novo processo de prioriza-
ção. Desse modo, espera-se que o novo modelo 
permita que a equipe de produção tome conheci-
mento das novas soluções bem antes de elas serem 
implementadas. Esperamos, a partir daí, ter mais 
voz ativa no processo.

Dataprev – A equipe do nosso Centro de 
Processamento do DF está testando algumas 
soluções para um monitoramento mais proativo. Eles 
têm usado o J-Meter para criar alguns scripts de teste 
de funcionalidade da aplicação. Evidentemente, isso 
requer que o desenvolvimento informe, na aplicação, 
quais seriam os pontos de teste. Uma das sugestões 
dessa equipe foi que, quando houver uma requisição 
de mudança, ela venha acompanhada desse script 
de teste atualizado.

Banco do Brasil – Outra mudança que deve vir com 
o novo modelo é que as liberações de mudança 
deverão passar por um período de estabilização e só 
serão consideradas entregues depois de um 
período de monitoramento dos incidentes e even-
tos. Enquanto isso, ainda estará sob responsabilida-
de conjunta das áreas de produção e de desenvolvi-
mento. Já terá passado por um ambiente de teste, 
mas ainda não será considerada entregue – mesmo 
já estando disponível para os clientes. Temos um 
ambiente de homologação, mas não é raro uma 
implementação ser homologada e só apresentar 
comportamento atípico depois que entra no ambi-
ente de produção. 

Dataprev – A equipe de arquitetura fez uma propos-
ta de que o framework de desenvolvimento das 
aplicações já traga funcionalidades de monitora-
mento de seus componentes remotos, na Dataprev. 
Temos componentes que são compartilhados por 
várias aplicações e, se a aplicação for capaz de 
testá-los, é possível agir mais rapidamente para 
descobrir qual é o componente que está com 
problema.

Banco do Brasil – Hoje, no banco, o próprio desen-
volvedor já informa se a solução tem ou não previsão 
de retorno, se é monitorável ou não e se tem docu-
mentação. Muitas vezes, nós, da produção, recebe-
mos isso já pronto e não concordamos, mas não há o 
que ser feito. A expectativa é de que, como vamos 
poder opinar antes, esse quadro se altere.
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Dataprev – Como funciona a Vice-Presidência 
Técnica?

Banco do Brasil – A Vice-Presidência de Tecnologia 
tem a Diretoria de Tecnologia e a Diretoria de 
Logística. Na base da Diretoria de Tecnologia, temos 
duas unidades: a de infraestrutura, a de desenvolvi-
mento de aplicativos e a de gerência de serviços. 
Uma das alterações com o novo modelo de gover-
nança é que as unidades de infraestrutura e de 
desenvolvimento de aplicativos deverão estar sob 
uma terceira unidade.

Dataprev– Quanto tempo foi gasto no desenvolvi-
mento desse novo plano de governança e quantas 
pessoas estão envolvidas?

Banco do Brasil – O projeto tem cerca de um ano e 
meio. Foram montadas equipes e designado um 
gerente executivo para líder do projeto; ele monta 
uma equipe de pessoas. Hoje, há cerca de 20 
pessoas atuando. Agora, na fase inicial de implanta-

ção, estão sendo agregados os chamados dissemi-
nadores, o que aumentará a equipe para cerca de 
80 pessoas.

Dataprev – Como a área de segurança está atuando 
junto à equipe de monitoramento? E o que significa 
o pilar de segurança? Qual é o projeto da seguran-
ça?

Banco do Brasil – Hoje, a área de segurança – tanto 
a física quanto a lógica – é subordinada a uma 
diretoria específica, diretamente vinculada à 
presidência do banco. Essa área permeia todas as 
outras. Em incidentes, há uma equipe de tratamen-
to de incidentes específica para a área de seguran-
ça – que trata de ataques, por exemplo. No exemplo 
que dei, da Nossa Caixa, trouxemos essa equipe 
para atuar na sala de crise, mesmo tendo certeza de 
que não se tratava de um ataque. Essa equipe de 
segurança da GIBS costuma atuar diretamente com 
a Polícia Federal e nossa interação, da produção, 
com eles é somente nos equipamentos relativos à 
segurança, como firewalls. 



A IBM administra, hoje, mais de 400 datacenters ao 
redor do mundo. Esse número inclui os datacenters 
de clientes, já que os da própria IBM foram consolida-
dos em grandes centros – dentre os quais um dos 
maiores é o de Hortolândia – e a empresa tem como 
um de seus serviços implantar, manter e administrar 
os datacenters de clientes.

Um caso de sucesso da IBM é o datacenter que 
desenvolvemos em uma área da Carolina do Norte, 
que explora características de green IT. Nesse centro, 
toda a parte de infraestrutura foi concebida para ter 
um consumo menor de energia, aproveitar melhor os 
espaços e otimizar os recursos, com o objetivo de 
hospedar tudo o que é necessário para um datacenter 
com o menor impacto possível sobre a natureza.

Em países frios, utilizamos, em lugar dos chillers – 
estruturas grandes de refrigeração –, estruturas de 
resfriamento que utilizam torres expostas ao clima na 
refrigeração. Se, em determinado momento, não há 
condições climáticas favoráveis, é possível lançar 
mão da solução tradicional. Tudo é implementado 
com o uso de sensores de automação e centrais de 
comando que operam com desempenho excepcional.

Hoje em dia, há um critério de classificação de data-
centers quanto ao seu impacto ambiental. Esse 
datacenter em particular obteve o padrão gold. 
Estamos falando de um datacenter com 60 mil pés 
quadrados e 6MW de consumo, que pode ser expandi-
do para 100 mil pés quadrados com 15 MW de ener-
gia. Nessa implementação, utilizamos 96% da estru-
tura original de um edifício que já tínhamos, com 
reciclagem de 80% do material. O objetivo foi obter o 
máximo de eficiência na utilização dos recursos 
naturais.

Nos países frios, é possível usar o calor dissipado pelo datacenter para aquecer 
os ambientes dos prédios e, ao mesmo tempo, refrigerar o datacenter com 
mecanismos de transferência de calor. 

1José Carlos Durate
Diretor de Tecnologia IBM Brasil 

Enterprise Datacenter e Cloud Computing

¹ Jose Carlos Duarte Goncalves é IBM Distinguished Engineer, IT Architect, possui 34 anos de experiência 
em tecnologia de sistemas de informação atuando com empresas na America Latina, responsável pelo 
desenho de arquiteturas de sistemas para resolver problemas de negócios em empresas de várias 
indústrias. É membro da IBM Academy of Technology, possui conhecimento de várias plataformas e 
sistemas operacionais, tecnologias de bancos de dados, desenvolvimento de aplicações e sistemas 
transacionais. Possui experiência com clientes das indústrias bancária, distribuição, varejo e telecomuni-
cações. 
Formado em  Administração de Empresas pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) , São Paulo - 
Brasil.
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Os datacenters são grandes consumidores de ener-
gia. As máquinas estão cada vez mais concentradas, 
com maior poder de processamento em uma mesma 
caixa, gerando cada vez mais calor e consumindo 
cada vez mais energia. Já tivemos casos de clientes 
que foram obrigados a refazer o sistema de refrigera-
ção de seus datacenters por conta da instalação de 
blades, por exemplo. Pensando nisso, a IBM desenvol-
veu uma solução que se chama rear door exchange – 
uma porta colocada atrás do rack que é, na verdade, 
um radiador. Por ela, circula água gelada. O ar sai 
quente do equipamento, atravessa aquela serpentina 
e é jogado no datacenter, refrigerando o local. 

O datacenter da Carolina do Norte foi projetado para 
operar com 50% a mais de eficiência, 38% a menos de 
consumo de energia e 54% a menos de espaço. O 
design modular permite expandir o centro à medida da necessidade.

Outro exemplo bem sucedido é o datacenter de Hortolândia. Originalmente, era 
uma fábrica da IBM. Hoje, é uma central de serviços, com o datacenter, o com-
mand center e o briefing center. 43% do ambiente são usados para estratégias 
de outsourcing. E há também os application services, um dos pilares do cloud 
computing. Nossas linhas de energia e de comunicação são redundantes, até 
porque atendemos a clientes de todo o mundo. Dentro do projeto Follow the Sun, 
temos equipes que atendem a clientes mundiais 24 horas por dia.

As características de altos serviços sob demanda, acesso universal, indepen-
dência de localidade, elasticidade e pagamento por uso são requisitos essenci-
ais à tecnologia cloud computing.

Originalmente se falava em grid computing – uma tecnologia que usava um 
middleware para fazer a conexão entre diversos servidores. O cloud computing 
é semelhante, mas tem por trás a própria internet e usa seus padrões para 
permitir o uso de seus serviços. Ou seja, nada mais é do que o uso da internet 
como se fosse um grande computador universal. O serviço é executado em 
algum lugar sem que se precise preocupar quanto onde, em que máquina, em 
que sistema, em que datacenter.

A TI começou com o processamento centralizado: tudo em mainframes. Com o 
processamento distribuído, criou-se um mar de PCs e, no final das contas, 
utiliza-se no máximo 15% da sua capacidade. Como é preciso dimensionar o 
equipamento para o pico de utilização, ele acaba ficando ocioso a maior parte 
do tempo. Por que não criar mecanismos para melhor aproveitar tudo isso? O 
resultado desse questionamento é um retorno às origens – não ao mainframe, 
até porque ele nunca deixou de existir, mas ao processamento centralizado. 

É a grande mudança a que se refere Nicholas Caar, quando compara o cloud 
computing ao uso da energia elétrica no início do século XIX. Ele recorda que, no 
início, cada empresa era responsável por gerar a própria energia, até que 
surgiram as grandes centrais elétricas. Traçando um paralelo, ele aponta para 
um momento no qual as empresas não precisarão mais ter seu centro de TI – 
comprarão os serviços de TI como hoje compram energia elétrica.

Hoje, o usuário doméstico já experimenta algo assim. Não é preciso mais 
instalar o software cliente para acessar o e-mail, por exemplo. Através de um 
navegador, acessam-se os serviços que atendem a mais de 90% das necessida-
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des dos usuários em geral. Apenas um usuário mais 
específico é que vai precisar de recursos locais. E a 
tendência é de que esse efeito atinja as indústrias. O 
cloud computing será visto como uma espécie de 
auto-serviço. 

Hoje, são necessárias estruturas de três camadas 
para rodar uma aplicação na empresa; e para dar alta 
disponibilidade, essas camadas se assentam sobre 
uma estrutura cada vez mais complexa. Por que não 
pegar tudo isso e criar uma cloud que ofereça a 
estrutura de que o desenvolvedor, por exemplo, 
precisa, pelo tempo que ele necessita? Para que isso 
seja possível, há dois caminhos: a virtualização e o 
provisionamento. No provisionamento, os recursos 
são alocados pelo tempo necessário e, quando 
dispensados, voltam para o pool.

Há atualmente dois conceitos de cloud: a pública e a 
privativa. Na pública, há uma série de aplicações de 
mercado disponíveis não apenas para o usuário final, 
mas também para empresas. Já há companhias 
vendendo serviços padronizados em nuvem para 
empresas. O software passa a ser visto como um 
serviço – em vez de adquirir toda a infraestrutura, o 
cliente adquire o serviço em si. Mas a cloud pública 
traz uma série de questões relacionadas à segurança; 
e empresas que lidam com dados sensíveis não 
podem se submeter a esse tipo de questões. Para 
elas, há o conceito de cloud privada: os recursos de TI 
da empresa passam a ser enxergados como uma 
cloud interna e, com isso, têm seu uso otimizado.

A cloud computing promete fazer mais por menos. 
Pretende otimizar o uso dos recursos. Para isso, lança 
mão, basicamente, de virtualização, padrões e 
automação. Com a virtualização é possível, por exemplo, lançar mão temporari-
amente de um ambiente, apenas para a homologação de um sistema – o que, 
especialmente no setor público, que está submisso aos processos licitatórios, 
pode ser um grande diferencial.

A infraestrutura será comprada como um serviço. E, se isso é comprado como 
um serviço, basta dizer: “eu preciso de uma infraestrutura nova. Provedor, em 
quanto tempo você me fornece isso?” E o fornecimento pode ser feito até em 
minutos, já que se trata apenas da ativação ou subscrição de um serviço.

A própria IBM já está entrando no mercado como provedora de cloud computing.

Qual é o impacto disso na gerência de mudanças?

O modelo é o de custo fixo. Paga-se por uso. A Amazon, por exemplo, já oferece 
servidores virtuais, pagos com cartão de crédito. O usuário requer uma máqui-
na com tal configuração e paga por hora de uso. Há também empresas que 
oferecem outros serviços, como armazenamento.

Quanto ao retorno do investimento... Bem, em cloud pública, praticamente não 
há investimento. Além disso, reduzem-se custos em geral de TI, de mão de obra, 
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de configurações e de gerenciamento. Em vez de investimento, a empresa 
efetua uma despesa.

Outros benefícios do modelo: redução do tempo de entrega e melhora da 
qualidade.

A IBM é, em si, um bom exemplo dos benefícios da tecnologia cloud computing. 
Ela transformou seus 155 datacenters em apenas 5, consolidando aplicações, 
reduzindo custos e adotando um modelo específico para cloud interno. Temos, 
hoje, no mundo, 20 cloud centers. Investimos cerca de 6 bilhões de dólares ao 
ano em pesquisa e temos alianças com universidades para pesquisa na área.

A arquitetura que está por trás disso tudo é a Services Oriented Architecture 
(SOA), que permite a abstração das aplicações em relação à infraestrutura.
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Dataprev – Uma grande consequência da virtualiza- possível reduzir o número de servidores a quatro ou 
ção é a necessidade de se construirem datacenters cinco mais modernos, concebidos para evitar o 
muito rapidamente e de se poder promover a consumo excessivo de energia, e usar a virtualiza-
abstração física dessas máquinas com muita ção, de modo que eles possam ocupar o lugar 
rapidez. Há três anos, o Google tinha 140 mil servi- daqueles 100.
dores. Hoje, já se fala em mais de um milhão. Como Dataprev – Eu não consigo visualizar esse serviço 
lidar com essa questão? Porque não se trata apenas de locação de armazenamento. É possível alugar 
de ter datacenters. Trata-se de eficiência e escalabi- meio terabyte na Índia. Mas como levar isso até lá? 
lidade de provisionamento das aplicações. Há problemas de segurança e de largura de banda, 
NI – Instituições públicas, como as nossas, já por exemplo.
possuem datacenters estruturados e têm o desafio IBM – Essas preocupações com segurança e 
de utilizar a infraestrutura existente. Quais os transmissão de dados são naturais. Mas temos 
desafios que se impõem para a adoção desse novo evoluído muito quanto a isso. Já estão sendo cons-
modelo? truídas redes capazes de transferir 96 gigabits, o 
IBM – Em relação ao Google, há uma característica que permitirá a utilização de várias aplicações. Mas 
bem peculiar: eles adotaram um modelo de CPD a aplicação em si é um aspecto muito importante a 
praticamente industrial: utilizam máquinas bem ser considerado. Por exemplo, uma aplicação em 
padronizadas para reduzir custos na operação. que o processamento é local e o dado é remoto é 
Enquanto um CPD tradicional precisa de um admi- algo complicado. Pode ser o caso de ser melhor 
nistrador para cada 30 ou 40 servidores, eles comprar o armazenamento dos dados e também a 
contam isso na casa dos milhares. Outro ponto é que execução da aplicação remotamente.
eles não se preocupam em consertar servidor. Tudo isso ainda é muito incipiente. Sei de um caso 
Quebrou? Troca. É uma estratégia de ganho em recente em que o pessoal do Terra precisou de 
escala. Evidentemente, essa estratégia é coberta contratar a infraestrutura apenas para um evento 
de sigilo. Mas a chave para esse ganho é o estabele- que cobriria nos Estados Unidos. Fez isso com a 
cimento de configurações padrão e mínima comple- Amazon e foi um sucesso. Tem empresas de comuni-
xidade para ganho em escala. cação, como AT&T e Cisco entrando no mercado de 
No mundo corporativo, creio que a abordagem deve cloud e oferecendo soluções bem interessantes. E a 
ser outra: o aproveitamento da capacidade ociosa IBM também está entrando nesse mercado. Mas é 
da infraestrutura já instalada. Temos uma divisão tudo uma questão de se avaliar se determinada 
da IBM especializada em fazer esse tipo de análise solução atende às necessidades. 
para nossos clientes. A partir dessa análise, é Dataprev – Ainda assim, há vários aspectos de 
possível identificar em que pontos do ambiente segurança a serem considerados. Por exemplo, se 
produtivo é possível uma consolidação e em que eu precisar de uma solução dessas, vou ter que abrir 
pontos se pode lançar mão da virtualização. Há um link para dentro da minha empresa. E há toda a 
sistemas em uma empresa que podem compartilhar parte de segurança de firewall que precisa ser 
a mesma infraestrutura. Outros, os mais críticos, considerada. Imagine, por exemplo, que eu precise 
precisam rodar em ambientes separados. de uma quantidade de terabytes fora do meu site. 
Para quem deseja implementar uma cloud numa Vou precisar de um link de alta velocidade e isso não 
estrutura tradicional, minha recomendação é de se materializa da noite para o dia. Me parece bastan-
que comece pelo ambiente de desenvolvimento te complicado.
para, somente depois disso consolidado, avançar IBM – Concordo com a sua colocação e vejo isso 
para os ambientes mais críticos. como um aspecto fundamental. Mas estamos 
Em termos de dataceter, o próprio conceito de falando de um modelo de negócios diferente. Essas 
virtualização dará o retorno necessário. Porque em soluções pretendem atender a necessidades que 
um ambiente tradicional, 100 servidores ligados o hoje não estão previstas no modelo de negócio. Por 
tempo todo consomem “x” energia; atualmente, é exemplo, recursos que são necessários apenas 

Fórum de TIC Dataprev 23Enterprise Datacenter e Cloud Computing



temporariamente. O que fazer com esses recursos aquilo como serviço e, em questão de semanas, 
quando a necessidade acabar? Entendo que são consegue colocar em produção. Para essa empresa, 
duas discussões distintas, a da tecnologia e a do é um sistema crítico – o sistema de gestão de um 
modelo de negócios. A tecnologia pode permitir laboratório multinacional. A análise deve ser feita 
isso, mas se o modelo de negócios não prevê, de caso a caso.
nada adianta.

Dataprev – Outro aspecto que não ficou muito claro 
Um dos serviços que a IBM tem oferecido é o chama- para mim é o tempo de utilização desses ambientes. 
do developer cloud – todo o trabalho do desenvolve-

Me parece que não foram projetados para um tempo 
dor pode ser rodado em uma cloud da própria IBM. 

muito longo. O controle do tempo de utilização me Temos um portfólio bastante interessante de 
parece crucial para uma boa utilização dessa serviços em cloud computing. Mas é fundamental 
tecnologia. Pode falar um pouco mais sobre isso?verificar a adequação desses serviços ao modelo de 

negócios. IBM– O que eu quis demonstrar com esse exemplo é 

que a avaliação deve ser feita caso a caso. O tempo Dataprev – Pelo que entendi, a IBM defende que o 
modelo de cloud deva ser usada inicialmente nos de utilização é contratado. O que eu quis demons-
ambientes não-críticos. Existe a expectativa de que trar é que essa solução se baseia essencialmente 
esse modelo possa avançar para a parte mais em virtualização e provisionamento.
crítica?

Do ponto de vista do provisionamento, imagine o 
IBM – Eu diria que hoje, na visão da IBM, ainda não seguinte: em uma sala, temos 100 servidores. 
há maturidade tecnológica suficiente para rodar Antes, cada um era usado para uma aplicação 
algumas aplicações de missão crítica que envolva 

específica. Agora, eles podem compor um pool e os 
grandes volumes transacionais em ambiente cloud. 

recursos desse pool serão disponibilizados à Mas entendo que é só uma questão de tempo até 
medida que se mostrarem necessários. Eu, como que essa abordagem se consolide e que a maturida-
desenvolvedor, preciso de uma máquina com uma de necessária seja atingida.
configuração e um software específicos. Então, Já existem alguns exemplos de sucesso, hoje. Sei de 
solicito a imagem de ambiente de que preciso e, um grande laboratório farmacêutico que não tem 
quando não for mais necessária, devolvo os recur-mais o sistema de gestão interno – hoje, esse 
sos ao pool. O próprio sistema de automação que sistema está em uma cloud. Antes, ele demorava 
está por trás disso se encarrega de fazer a adminis-oito meses entre a aquisição de uma infraestrutura 
tração. A alocação desse recurso também é progra-e a sua colocação em produção; agora, vai ao 
mável; é uma questão de configuração. Na realida-fornecedor e encomenda um Service Level 

Agreement (SLA) com tais e tais aplicações. Paga de, o tempo depende do projeto e não da tecnologia.

Enterprise Datacenter e Cloud Computing

José Carlos Durate

DEBATE
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Até há bem pouco tempo, a Caixa Econômica não 
lidava com tecnologia. Até 1988, Fazíamos 
apenas a entrada dos dados através dos Cobra 
305 e o Serpro fazia tudo para nós – do 
desenvolvimento à produção. Na área das 
loterias, focávamos quase exclusivamente nos 
pontos de venda.

Em 1988, começamos a investir mais nessa área. 
Treinamos algumas pessoas em TI e, em 1999, 
começamos efetivamente.

No início, as casas lotéricas geravam os dados – 
que, à época, se limitavam à captura dos jogos –, 
entregavam os disquetes nos nossos pontos de 
venda e os pontos de venda lidavam com um 
relatório que, se precisasse, podia ficar quatro ou 
cinco dias sendo atualizados a lápis. Mas, com a 
chegada da concorrência, isso teve que mudar.

No biênio 88/89, montamos treze Centro de 
Processamento de Dados (CPD) distribuídos pelo 
país. Era uma arquitetura parecida com a do 
Serpro de então. A questão da rede era um 
desafio imenso. Três anos depois, desmontamos 
essa estrutura e concentramos em Brasília, Rio 
de Janeiro e São Paulo. Em um movimento bem 
rápido, criamos e desmontamos uma estrutura 
g igantesca de processamento baseada 
principalmente em mainframes. Era preciso fazer 
frente às demandas de um banco que já era 
grande e não entendia nada de TI, mas precisávamos avançar. E 
crescemos.

Em termos de Milhões de Instruções por Segundo (MIPS), saltamos dos 
56 mil de 2008, nos três sites, para 112 mil em 2010. Nossa plataforma 
intermediária também é bastante possante. Também crescemos muito 
em capacidade de armazenamento – e não digo isso com muito 
entusiasmo. Não me parece que o negócio tenha crescido à proporção 
dos dados armazenados. Imagino que haja, no caso, muito dado 
replicado desnecessariamente.

Alta Disponibilidade de Infraestrutura – As 
Experiências da Caixa

Iraci José Barbosa
Coordenador de Projetos da Caixa Econômica Federal

¹ Formado em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Brasília e com pós graduação em 
Tecnologia da Informação pela USP, atua na área de Tecnologia da CAIXA desde 1989. Foi Gerente de 
Tecnologia durante a internalização do processamento das loterias e gerente da Autoridade Certificadora 
CAIXA credenciada pelo Instituto de Tecnologia da Informação do Governo Federal, para emissão de 
Certificados Digitais no modelo ICP Brasil. Atualmente coordena o Projeto Ambiente de Alta 
Disponibilidade que tem por objeto a construção e o povoamento de dois datacenters em Brasília.
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Veio, então, a exigência de maior disponibilidade 
– inicialmente, com a implantação do Sistema 
Brasileiro de Pagamentos (SBP), em 2002. Foi a 
primeira vez que um órgão controlador nos 
ameaçou de multa se não conseguíssemos 
enviar a Transferência Eletrônica Disponível 
(TED). À época, já t ínhamos Sisplex e 
trabalhávamos com redundância, mas não com 
esta preocupação.

Também em 2002, o governo brasileiro quis 
implementar o Modelo Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP) e criou o Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). A 
Caixa se prontificou a participar do processo e se 
tornou a primeira instituição financeira a atuar 
como autoridade certificadora no modelo ICP 
Brasi l . Nesse caso, para prover a alta 
disponibilidade, criamos um site backup em 
Goiânia, onde replicamos os dados de forma 
assíncrona e temos um tempo limite para 
levantar o serviço, caso Brasília pare de 
funcionar. A internet pode ser levantada em oito 
minutos e os cer t i f i cados gerados na 
contingência em cerca de 20 minutos, o que é um 
tempo aceitável para o ITI. Nem preciso dizer que 
a experiência de autoridade certificadora como 
negócio não vingou. Temos lá uma infraestrutura 
monstruosa e replicada para um volume de 
certificados que, se eu fosse comprar no 
mercado, pagaria com o dinheiro do gerente da 
certificadora. Mas, em termos de tecnologia, foi um sucesso.

Já a experiência de internalização das loterias foi um grande desafio. 
Estávamos envoltos em um emaranhado político complicado, com uma 
pressão contínua. Falava-se em despesas de um milhão de reais por dia – 
e, de fato, nosso contrato com a GTEC era de 850 bilhões de reais por dois 
anos. Mas o preço era justificado pelas dimensões do negócio. A última 
conta de que tenho notícia é de que conseguimos baixar esse custo pela 
metade. Mas, como foi necessário um grande volume de investimentos, 
não posso precisar que economizamos esse dinheiro; talvez ele tenha 
mudado de rubrica, mas inegavelmente foi um sucesso.

O Brasil é o único país do mundo que faz loteria desse jeito. Em todos os 
outros, são empresas que desenvolvem e processam os jogos. 
Internalizar isso em uma empresa pública foi uma questão que 
encaramos como de orgulho nacional.

Hoje capturamos em Brasília e replicamos em São Paulo. Mas, naquele 
momento, no final de 2006, o esforço para operacionalizar isso foi 
monumental. Começamos a operar na plataforma intermediária e, com a 
proposta da IBM, migramos de plataforma no meio do caminho. Para 

Alta Disponibilidade de Infraestrutura – As Experiências da Caixa

Iraci José Barbosa
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implementar a alta disponibilidade, aumentamos a quantidade de pares 
de fibra ótica que interligam os dois prédios para 144. Particularmente, 
acho que é um exagero – com a tecnologia Dense Wavelength Division 
Multiplexing (DWDM), isso pode ser feito com muito menos. Mas, como 
aproveitamos a infraestrutura da Companhia de Eletricidade de Brasília 
(CEB) – os dutos por onde passa a energia –, ficou relativamente barato. 
Os prédios estão separados por pouco mais de 2 mil metros geodésicos.

Colocamos partições sisplex nos prédios distantes e replicamos o dados 
por PPRC. Hoje, estamos substituindo o Protocolo Peer to Peer Remote 
Copy (PPRC) pelo Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS), que 
permite automatização, embora exi ja a 
replicação completa do sisplex. Atualmente, para 
virar um disco secundário para primário que  está 
replicando loterias, SBP e outros, é preciso um 
comando manual. O GDPS dispensa esse 
comando.

A captação é feita em Brasília e replicada em São 
Paulo. A apuração é feita simultaneamente nos 
dois sites e uma auditoria checa os dois lados 
para conferir se as bases estão exatamente 
iguais.

Hoje, o sistema das lotéricas é um canal muito 
importante. É uma estrutura que auxilia o 
sistema bancário nacional. Mais da metade das 
contas que são pagas na boca do caixa no Brasil, 
são pagas nas loterias, por exemplo. A 
capilaridade do sistema é muito grande e 
entendemos que vai muito bem.

De 1997 para cá, tivemos alguns momentos de 
queda nos volumes de transações, mas, no geral, 
a avaliação do crescimento é positiva, com boas 
perspectivas para o futuro. 

Conseguimos um tempo de resposta muito bom, 
mesmo com altos volumes de transação, 
utilizando uma tecnologia que escala os 
processadores automaticamente quando a carga é aumentada. A 
melhora obtida em termos de disponibilidade nos incentivou a utilizar a 
mesma tecnologia em outras iniciativas, como a concentração dos 
servidores das agências – nós tiramos os servidores das agências e os 
concentramos nas filiais de suporte.

Temos 17 filiais. Ao todo, são 23 CPD, contando os grandes e os 
pequenos. Quatro estão nos grandes centros: dois em Brasília; um no Rio 
de Janeiro e um em São Paulo. E a tendência é migrar os sistemas críticos 
para Brasília, onde temos dois prédios interligados. Já está sendo 
desenvolvido lá um novo sistema de depósito para atender à alta 
disponibilidade. Para se ter uma idéia, o desenvolvimento é feito em São 
Paulo, mas utiliza máquinas que estão instaladas em Brasília. O sistema 
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de automação das agências também será 
transferido para lá. A nova estrutura predial que 
será erguida na Cidade Digital, em Brasília, é 
parte desse esforço. Temos também o CTC Caixa, 
que será construído em um terreno que já é nosso 
– antes, era uma gráfica da Caixa no Setor de 
Indústrias Gráficas, em Brasília – que também foi 
p ro j e t a d o d e n t ro d o c o n c e i to d e a l t a 
disponibilidade com interconexão com fibra 
óptica apagada.

Os 1.000 m² do datacenter da Cidade Digital, com 
densidade elétrica final de 1.4 KW/m², serão 
construídos na forma de Parceria Público-Privada 
(PPP) – é a primeira desta natureza implementada no Brasil; e esse 
ineditismo custou caro para todos. Tudo tem sido acompanhado pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU) e a demora é grande. A expectativa é de 
263 milhões de reais em investimentos de infraestrutura e mais 620 
milhões de reais para os serviços, em um modelo de co-location que será 
operacionalizado em 15 anos a partir da entrega do prédio. Se 
conseguirmos seguir o modelo de ocupação, esses 620 milhões de reais 
serão repassados; se não conseguirmos, os valores mudam, de acordo 
com o que está estipulado no contrato.

O CTC Caixa, que é exclusivo nosso, tem 2.500 m² e a mesma densidade 
elétrica. Os projetos já foram licitados e estão na fase final de 
desenvolvimento. Nossa expectativa é de gastar 90 milhões de reais para 
construir esse datacenter com uma densidade inicial de 0.7 KVA, 
posteriormente escalável para 1.4 KVA.

Isso é apenas uma idéia de o que conseguimos fazer, em termos de alta 
disponibilidade, nesse curto espaço de tempo em que começamos a lidar 
com tecnologia.



DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Alta Disponibilidade de Infraestrutura – As Experiências da Caixa

Iraci José Barbosa

Dataprev – Como vocês trabalharam a questão da 
rede na transferência dos servidores das agências 
para as regionais? Porque a Caixa opera em regiões 
onde não há qualquer infraestrutura de rede.

Caixa Econômica – Temos alguns pontos de venda 
que, de fato, nos dão prejuízo. Para trocar um 
componente, por exemplo, o técnico tem que passar 
dois dias em um barco e ainda pegar avião para 
chegar a eles. Nessas áreas de mais difícil acesso, a 
comunicação precisa ser feita por satélite, mesmo. 
Acontece que todas as nossas agências têm 
circuitos que chegam às nossas regionais, e ainda 
havia aplicações que rodavam em servidores nas 
agências. Além desses servidores, havia a 
comunicação com os centros. O que fizemos foi 
ot imizar os recursos, central izando essas 
aplicações nas regionais. Como temos backbones 
em Brasília, Rio e São Paulo, com contingência em 
Belo Horizonte, se não se conseguir chegar a 
Brasília por um caminho, consegue-se por outro. 
Pretendemos reduzir as regionais de 17 para 14 
brevemente. Há quem fale em, no futuro, não haver 
mais regionais e o contato ser feito diretamente com 
os sites. Gradativamente, os circuitos das agências 
foram incorporados ao novo sistema de automação 
de modo que, das regionais, há pelo menos dois 
caminhos para chegar a um dos datacenters.

Dataprev – Nós usávamos esse mesmo modelo até 
três anos atrás. Tínhamos regionais nas 23 
Unidades da Federação, concentrávamos a rede e 
descarregávamos em São Paulo e Brasília. 
Mudamos a topologia e a tecnologia de rede, e hoje 
a entrega dos FLS é feita diretamente nos três 
centros. Mas a minha pergunta se refere à ponta. 
Como vocês fazem? Porque, nessa topologia, se 
parar o link, a agência para porque não tem um 
servidor.

Caixa Econômica – Eu não tenho domínio total da 
tecnologia utilizada. Mas sei que as regionais 
trabalham de tal forma que uma faz a contingência 
da outra. Ao que me consta, isso ainda não está 
100% implementado, mas a ideia é essa. Como os 
servidores estão localizados em uma regional, onde 
a infraestrutura é melhor, a probabilidade de eles 
pararem é muito menor. Mas, mesmo que o servidor 
pare, há um servidor em outra regional com a 
mesma configuração e capaz de atender àquela 
agência. 

Dataprev – E se houver uma pane no circuito e ele 
parar? Pode haver redundância dos servidores, mas 
se o circuito de rede parar, o serviço para do mesmo 
jeito. 

Caixa Econômica – A regra é trabalharmos com 
circuitos redundantes. Não são circuitos tão 
robustos que possam chegar diretamente à 
regional, mas, principalmente nos centros mais 
importantes. 

Dataprev – Como se dá a escala aplicada? Esses 
servidores são mainframes? E como se dá a 
modalidade de contratação? Outra coisa: para a 
contingência, as capacidades dos dois sites são 
iguais? São máquinas paradas? Como isso é feito?

Caixa Econômica – Quanto à escalabilidade dos 
servidores, é assim que funciona: colocamos uma 
ordem de prioridade no ambiente e o servidor vai 
escalando e, à medida que vai aumentando a 
demanda, outros servidores sobem e vão dando 
conta da demanda. E isso é feito pelo mainframe, 
utilizando a aplicação Websyr. É um sistema 
automático e é uma solução provida pela IBM. 
Quanto à questão da contingência, supõe-se que 
seja permitido um tempo de resposta razoável. 
Então, em uma transação de jogos, onde o tempo 
normal é de três segundos, se um site cair, pode-se 
ter um tempo de resposta de quatro segundos e 
ainda será aceitável. Não há máquina ociosa nesse 
ambiente.

A IBM trabalha hoje com o CBU – um ambiente fica 
parado e, em caso de necessidade, é levantado 
instantaneamente. É uma solução muito boa e que 
precisamos aproveitar. Mas não é o caso das 
loterias. Nas loterias, é preciso manter a 
disponibilidade para os dois lados. Então, hoje, 
quando é feito um jogo, a captura é feita em um dos 
prédios, o dado é replicado em outro e garante-se 
que está salvo em ambos. Só então é dada a 
resposta ao revendedor lotérico, resposta essa que 
pode ser até via satélite. Conseguimos fazer isso 
dentro do tempo estipulado como meta.

No início, tivemos algum problema com o 
balanceamento de rede. Carregávamos demais de 
um lado, fechávamos a rede para que os lotéricos 
caíssem do outro e era um transtorno, até que 
aprendemos a estabelecer o equilíbrio.
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Dataprev – Como é feita a replicação rápida no 
processo de apuração das loterias? Isso é síncrono 
ou assíncrono? Porque, por exemplo, é inviável fazer 
uma replicação síncrona no eixo Brasília–São 
Paulo, por conta da distância. Seria necessário ter 
alguns pontos intermediários.

Caixa Econômica – Entre os dois sites, a replicação 
é assíncrona. Usamos PPRC, replicamos de 
primário para secundário e, se precisar voltar, 
damos um comando e transformamos o secundário 
em primário. Entre Brasília e São Paulo, o modelo já 
era esse quando era operado pela GTEC. A partir de 
certo momento, foi exigido que a Caixa fizesse 
também a apuração dos resultados. Então, um site 
em Brasília recebia a captura da GTEC no que 
chamamos de rajada. De 15 em 15 minutos, 
dependendo do volume, uma rajada de dados é 
transmitida para Brasília e lá os dados são 
armazenados. Quando foi criado o sistema em 
Brasília, essa aplicação foi transferida para São 
Paulo. Para se ter uma ideia da confiabilidade, certa 
noite nós passamos a madrugada inteira 
procurando uma diferença de R$ 4,50 entre Brasília 
em São Paulo. Houve um problema em uma 
máquina e, no momento do fechamento, três 
apostas de R$ 1,50 caíram em Brasília e não foram 
replicadas em São Paulo. Às duas e meia da manhã, 
c o n s e g u i m o s  i d e n t i f i c a r  o  p r o b l e m a e  
comunicamos à auditoria, que fica em São Paulo. A 
auditoria se prontificou a registrar a ocorrência, 
atualizar os dados nos dois sites e autorizar a 
realização do sorteio. Na época, se falou que tinha 
havido um problema por conta do volume de 
transações. Mas, na verdade, o que havia 
acontecido era uma diferença de R$ 4,50 que 
precisávamos achar. Mas a replicação é assíncrona, 
por rajada de dados.

NI – Voltando ao tema da Cidade digital, os 260 
milhões são só da Caixa? E, se for, o Banco do Brasil 
entra com 1 bi só para a infraestrutura? Ou eu 
entendi tudo errado?

Caixa Econômica – Na verdade, são 263 milhões, 
mas são para a estrutura toda. Esse cálculo foi feito 
com base na estimativa de gasto de energia. A 
licitação anterior previa uma co-location de 25 
anos, mas se chegou à conclusão de que os riscos 
eram muitos. Então, o prazo foi reduzido para 15 
anos e os 263 milhões serão devolvidos ao 
investidor da seguinte forma: 80% a preços de junho 
do ano passado; 10% nos próximos 48 meses, 
fechando 5 anos, e os outros 10% nos 10 anos 
restantes. Além disso, tem os 620 milhões pela 
utilização do co-location.

A expectativa é de que completemos a carga do 
datacenter em 10 anos. Começaremos com 238 
KVA, na parte da Caixa. Se gastarmos mais do que 
isso, é fácil escalar; mas, se gastarmos menos, o 
TCU apontará que estamos pagando para usar 238 
KVA e usando, por exemplo, apenas 100. Por isso, há 
duas metas no projeto: levar os sistemas críticos 
primeiro e, depois, outros sistemas que ajudem a 
povoar o datacenter, nem que sejam as máquinas do 
desenvolvimento, apenas para consumir a cota de 
energia.

Além disso, o investidor tem a opção de construir um 
outro bloco, e eu tenho informações de que ele 
pretende fazê-lo.

Dataprev – A replicação das loterias entre Brasília e 
São Paulo é feita com ou sem sala-cofre?

Caixa Econômica – As três instalações estão dentro 
de salas-cofre. Aliás, a melhor sala-cofre que temos 
é a de Osasco, em São Paulo. É um prédio que foi do 
Serpro; o pé direito é inadequado, mas a sala-cofre é 
boa. Em Brasília, temos dificuldades com o 
entrepiso, temos gastos maiores com refrigeração, 
mas está tudo dentro de salas-cofre.

Dataprev – Existe alguma camada intermediária 
entre as agências e a rede lotérica e os datacenters?

Caixa Econômica – Não. O agente lotérico se 
conecta com seus próprios recursos de rede, mas 
chega direto em um de nossos prédios. O bom é que 
um mesmo revendedor pode estar com duas 
máquinas funcionando, uma ligada na 507 e outra 
na 511, sem que ele saiba onde está conectado. Foi 
por isso que tivemos alguma dificuldade inicial com 
o balanceamento. Nós resolvíamos os gargalos 
fechando as portas de um prédio, obrigando o 
revendedor a conectar no outro. Era, digamos, um 
balanceamento meio forçado. Hoje, ele já vai para o 
prédio que estiver mais vazio.

Dataprev – Se o recurso de rede é do revendedor e, 
no interior, há uma grande quantidade de 
representantes, a banda larga é por conta deles? E 
se perderem a comunicação e não conseguirem 
registrar, por exemplo, uma aposta antes do 
fechamento? Quem arca com o custo? A Caixa?

Caixa Econômica – Me parece que não fui claro. Na 
verdade, toda a infraestrutura do revendedor 
lotérico é da Caixa. Há toda uma parafernália que 
não é proprietária, mas quem banca a despesa é a 
Caixa. O revendedor entra basicamente com a mão 
de obra, o ponto e a energia. O registro é garantido 
porque o ticket de aposta só é emitido depois que o 
registro for feito nos bancos de dados. Se aparecer 
alguém com um bilhete que não foi gravado, ele é 
falso. 
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DEBATE

Dataprev – Já que o negócio da Caixa também é 
bancário, o modelo de monitoração é similar ao do 
Banco do Brasil ou há algo de diferente que possa 
ser agregado ao debate?

Caixa Econômica – Eu estou um pouco distante da 
questão da monitoração. Pelo que sei, utilizamos as 
mesmas ferramentas que o Banco do Brasil. 
Também montamos, recentemente, um pequeno 
anfiteatro para colocar os painéis de alerta, 
inclusive. Monitoramos quase todos os nossos 

ativos de rede e de infraestrutura e temos scripts 
catalogados para os incidentes conhecidos. A 
monitoração é feita como em um helpdesk – os 
atendentes não entendem da solução e se limitam a 
transmitir o alerta quando o detectam. Para a 
monitoração nos datacenters, utilizamos as 
ferramentas de mercado. Um de nossos sistemas – 
o de risco de crédito – é bem construído e gera 
alertas da aplicação. O pessoal estudou ITIL e já 
desenvolveu bastante. 
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O Serpro é uma empresa vinculada ao Ministério 
da Fazenda e foi fundado em 1964. Tem, 
portanto, 46 anos. Tem a sede em Brasília, 10 
projeções regionais e 18 escritórios. São cerca 
de 10 mil pessoas, entre funcionários e 
terceirizados. Nossos principais serviços são 
comércio exterior, administração financeira, 
compras, passaporte e imposto de renda, mas 
fazemos muitas coisas mais. Operamos o 
Registro Nacional de Veículos Automotivos 
(RENAVAM), prestamos serviços ao Ministério da 
Justiça, participamos do Sistema Brasileiro de 
Pagamentos... Enfim, é uma gama muito grande 
de serviços.

Temos quatro superintendências: a de Centro de 
Dados, a de Redes, a de Administração de TI e a 
de Gestão de Serviços. É esta última que faz a 
nossa monitoração do serviços e cuida dos 
atendimentos. Ela se relaciona com as 
superintendências de monitoração, que são 
duas: uma para redes e outra para centros de 
dados. Tanto São Paulo quanto Brasília têm as de 
monitoração; a do Rio de Janeiro inclui a de 
gestão de serviços.

Nossa rede tem uma grande capilaridade que 
atende principalmente à Receita Federal. Não há 
redundância em todos os pontos – apenas 
naqueles em que a importância, o volume de 
trabalho ou a demanda requerem. Nas agências 
de São Paulo, por exemplo, que são as mais 
movimentadas, temos contingência tripla – e 
com fornecedores diferentes.

Temos um backbone São Paulo–Rio–Brasília, 
com contingência em Belo Horizonte. A ligação 
São Paulo–Brasília chega a 1 giga e temos vários 
circuitos com 155 megas. Há também diversos 
circuitos em regiões remotas. São localidades em 
que a interligação é onerosa, mas o Serpro não 
deixa de atender por isso.

São 3.800 municípios atendidos e a cada dia a 
rede se expande. Temos acesso à internet à vazão 
de 6 Gb e backbone de 5.5 GB. Em Brasília, nossa 
infovia percorre todo o Plano Piloto, todos os 
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Ministérios, com um circuito de internet de 10 Gb. Temos serviços VPN, 
internet , publ icações, infov ia , ser v iço de acesso remoto, 
videoconferência, voz e certificação digital – a IC, que, por um período, 
esteve dentro do Serpro. Agora, fazemos apenas a sua contingência.

Temos três centros de dados: Brasília, São Paulo 
e Rio de Janeiro. No final da década de 90, 
éramos 10 regionais, mais CPI e 11 CPD’s. Fomos 
reduzindo até chegar a três centros de dados. Em 
São Paulo e Brasília, temos mainframes; no Rio, 
só plataforma baixa. Os três centros têm sala-
cofre principal e sala-cofre remota, para 
replicação de dados críticos; uma sala de 
servidores, uma de replicação e um serviço de 
controle de acesso para segurança. 

O centro de dados oferece, como serviços: 
armazenamento; espelhamento de dados; 
publicação de intranet, internet e ZVM, de acordo 
c o m o g r a u d e s e g u r a n ç a r e q u e r i d o ;  
gerenciamento e administração de aplicações; 
hospedagem; gerenciamento e administração de 
serviços. Tudo isso em tempo integral.

Temos as áreas de operação, segurança física e 
segurança lógica.

Temos um mainframe Z10; três servidores Unix 
série P; um P6 e dois P5 da IBM; e muitos 
servidores Dell, HP e IBM. Nossos sistemas de 
armazenamento são HP e IBM, com robô, e foram 
implantados em 2008 nas duas regionais, com 
redundância. Em cada uma das regionais, há um 
subsistema de disco, um sistema de discoteca 
local e um remoto no mesmo ambiente. O ponto 
remoto de São Paulo será transferido para dentro 
do Banco do Brasil, por questões de segurança e 
de necessidade.

Nossa capacidade produtiva é de 15 mil MIPS, 
com 5,5 bilhões de transações online processadas em mainframe. São 
mais de 1.000 servidores na plataforma avançada; quatro fitotecas 
robotizadas – duas em São Paulo e duas em Brasília –, com capacidade 
de dois petabytes. São 14 sistemas de disco com capacidade nominal de 
um petabyte. Nosso tempo médio de host é de 0.10, com 500 mil 
processos batch executados mensalmente nas duas regionais.

Em 2003, tínhamos 778 serviços no mainframe e 200 na plataforma 
baixa. Hoje, são mais de 1.200 na plataforma baixa e cerca de 904 no 
mainframe. Houve um tempo em que acreditávamos que a plataforma 
baixa poderia resolver qualquer coisa; hoje, vemos que é mais uma 
questão de equilíbrio.
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De três anos para cá, todo o processamento das delegacias da Receita 
Federal são feitos diretamente em São Paulo. Eliminamos o 
processamento distribuído. Deu trabalho, mas agora qualquer máquina 
RISC dá conta do recado. 

O aumento do número de servidores está absurdo. Em 2004, tínhamos 
81; fechamos 2009 com 1.580 e a previsão é de adquirirmos mais 400 
este ano. Gerenciar isso é um desafio. Nossa esperança está no 
processo de virtualização, que tem dado bons resultados.

Cada vez mais, nosso ambiente tem migrado para o Linux. É orientação 
do Serpro a utilização crescente do software livre.

O Serpro trabalha com dois centros de dados com serviços totalmente 
diferentes. Em São Paulo, temos Receita Federal, Marinha Mercante, 
Renat, Renavam e Ministério da Justiça; e em Brasília, os pagamentos da 
União, pelo Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI). São 
clientes diferentes. E temos que fazer backup para os dois.

O ideal seria que um centro de dados assumisse caso o outro falhasse, 
mas sabemos que não é bem assim. Há todo um 
custo envolvido e uma série de dificuldades, ainda 
mais a 1.100 Km de distância. A solução é ir por 
etapas e ir implementando sites backup. 

O ponto inicial é o armazenamento. Uma 
abordagem seria duplicar todo o armazenamento, 
mas isso é impossível, desnecessário e nem todo 
cliente quer. Então, começamos pelos clientes 
que aceitaram cobrir os custos. Já começamos a 
replicação para quatro sistemas – dois em 
Brasília e dois em São Paulo. Em um primeiro 
momento, a replicação será síncrona e local, 
limitando-se ao espelhamento dos dados. Em 
uma segunda etapa, serão incluídos mais 40 
sistemas, totalizando 44.

A etapa seguinte é implementar a replicação 
assíncrona entre as duas regionais. A seguir, será 
incluída a questão do processamento, até que um 
dia, a situação se torne mais confortável.

Alguns serviços já contam com uma solução de 
alta disponibilidade, como o Sistema de 
Pagamentos. Ele conta com uma replicação 
síncrona entre a DPF e o datacenter de Brasília. 
Caiu um, o outro entra. Temos um outro, o SEFAZ 
Virtual, que tem replicação entre Brasília e São 
Paulo, mas ela é assíncrona. Ela funciona em um 
esquema que chamamos de balde, semelhante 
ao que a Caixa Econômica chama de rajada. De 
tempos em tempos, Brasília vem e pega um balde 
de dados. Se precisar parar São Paulo, Brasília 
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assume. Quando São Paulo normal izar, 
sincroniza e volta.

Tínhamos uma replicação, em São Paulo, a 200m 
da sala-cofre principal. Agora, todo esse 
ambiente de replicação está indo para Verbo 
Divino, a sete Km da nossa unidade, com uma 
solução de DWDM. A partir de agosto, já teremos 
lá uma situação de ponto A e ponto B. Não mais 
dois pontos um ao lado do outro. Em Brasília, os 
dois pontos são separados por 300m de 
distância, se tanto. Um projeto como o da Cidade 
Digital seria a solução para nós.

Nossa capacidade no ponto A, em Brasília, já está 
esgotada. Mesmo com a reforma que foi feita, não 
conseguimos acompanhar o aumento da 
necessidade de área. Levamos a questão ao 
Presidente do Serpro e ele imediatamente 
questionou por que é que, depois de 20 anos de 
empresa e 13 anos de sala-cofre, só agora é 
preciso aumentar a área. Mostramos que, antes, 
não éramos obrigados a replicar tudo o que 
tínhamos; e que servidores se multiplicam como 
coelhos. 

Hoje, nosso maior desafio é a falta de espaço. A 
Caixa colocou dois mainframes em Brasília para 
ganhar espaço e também não tem. Ao menos para 
o Serpro, essa é hoje uma questão crítica. Outro 
desafio é como gerenciar esse mar de servidores. 
Com o crescimento desordenado das soluções 
em plataforma baixa, a situação ficou crítica.

Nós acreditávamos que poderíamos fazer na plataforma baixa tudo o que 
o mainframe faz. Estávamos enganados. E  plataforma estava sempre à 
frente do gerenciamento. A solução vinha do desenvolvimento, da 
arquitetura, e aí é que íamos pensar em como gerenciar. Começaram a 
surgir ferramentas de todos os tipos – Zabix, HP Open View, IP Monitor e 
Mainframe Overview. E nem sempre o desenvolvedor coloca bem os 
pontos de monitoramentos. Temos casos até estranhos: em vez de 
monitorar a aplicação, o desenvolvedor se preocupa em monitorar a 
infraestrutura. Disso não precisamos. E gerenciar o ambiente se torna 
outro grande desafio.

Para tentar juntar tudo isso e fazer o gerenciamento de ambientes e 
serviços, o Serpro tem desenvolvido, em software livre, o Projeto Farol. 

O nosso novo centro de dados de Brasília, com seus 2.800 m², já está 
esgotado. Não temos como colocar ali os 200 servidores que 
pretendemos adquirir. No lugar de sala-cofre, o centro é revestido de 
chapas de aço. Tem um cabeamento estruturado, com mais de 200 mil 
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pontos de rede lógica, que também já está 
esgotado. De fato, a infraestrutura física é hoje 
nosso maior problema. Este ano – pela primeira 
vez nos 30 anos que tenho de empresa – vi o 
Serpro deixar a Receita Federal fora do ar por 
meio período. E foram duas vezes. Tudo por 
problemas de infraestrutura. Houve uma parada 
– bem rápida, por sinal – no nobreak de São 
Paulo; e ficamos das 11 da manhã às quatro da 
manhã do dia seguinte restabelecendo o sistema. 
A estrutura de ar condicionado também está no 
limite. E tudo isso é provocado pela velocidade 
com que temos de absorver a plataforma baixa. 
Outro desafio com a plataforma baixa é gerenciar 
a diversidade de soluções que apresenta. 

A manutenção dos servidores é outro problema 
sério: como dar manutenção em 1.500 
equipamentos? Felizmente, a nossa média de 
defeitos em servidor é de um por mês. Até aqui, 
quando quebrava um servidor, abríamos um 
chamado e o fornecedor vinha consertar. Agora, o 
TCU exige que façamos um contrato de 
manutenção para os 1.500 servidores, porque 
nossa prática configura fracionamento de 
despesa. Mas não há quem consiga firmar um 
contrato desses, porque o valor fica absurdo. Para 
contornar isso, passamos a trocar o servidor ao 
final da garantia. E isso gerou outro problema: 
estamos trocando uma média de 200 servidores 
por ano. O que fazer com os obsoletos?

Além disso, nem sempre a troca é possível: 
quando fazemos a compra, o novo servidor vem com outro sistema 
operacional e o desenvolvimento não aceita. E ele fica lá, parado. É por 
isso que estamos apostando nossas fichas na solução de virtualização.
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Dataprev – Na Dataprev, fazemos paradas Serpro – O Serpro tem todo um processo de 
programadas. Desligamos todos os mainframes e mudança em que se abre uma RM informando o 
todos os servidores para manutenção predial. momento da parada. Mas essa manutenção 
Vocês também fazem isso? depende de aprovação e muitas vezes só pode ser 

feita dentro das janelas.Serpro – Para manutenções longas assim, não. 
Todas as noites, temos uma janela de duas horas em Banco do Brasil – O Banco segue a mesma linha. Há 
que é possível fazer alguma manutenção que se um processo de liberação em que as áreas são 
encaixe naquele horário. As manutenções maiores comunicadas antecipadamente.
ocorrem uma vez por ano, geralmente no carnaval. Caixa Econômica – Nós temos um sistema em 
Mas isso não é programado. Virtual Machine System (VMS) que lida com nossos 
Caixa Econômica – A ordem, na Caixa Econômica, é contratos de empréstimo. Esse sistema exige reorg 
de que não se tenha paradas de hardware. Já das base de dados ou perde performance. Nesse 
estamos preocupados com o povoamento do caso, replicamos a base em outro lugar e fazemos a 
datacenter e avisamos ao pessoal da arquitetura manutenção, para evitar as paradas. Para os 
que não dá para carregar. Procuramos casar o sistemas críticos, como o de loterias, particionamos 
povoamento com o upgrade, para manter o negócio. o banco. Assim, é possível reorganizar sem parar o 
Da última vez que fizemos uma mudança pesada de processamento. Se eu tivesse que reorganizar a 
hardware, do Brás para Osasco, ainda tínhamos base antes de processar, o serviço ficaria muito 
janelas de tempo. Nossa preocupação hoje é que lento. Não daria tempo de processar, sortear e ainda 
vamos ter que povoar o novo datacenter e divulgar o resultado pela televisão. 
simplesmente não podemos parar o sistema. Nossa Dataprev – Como vocês lidam com a publicação e a 
infraestrutura é duplicada, com nobreaks e segurança dos seus sites. 
geradores distintos para podermos mexer em uma 

Serpro– Quanto à segurança física, não há qualquer parte e manter os ramos alimentados de alguma 
prioridade entre nossos dois sites. Inclusive, são forma. Para mudanças de aplicação, temos janelas 
ambientes diferenciados. O datacenter de Brasília, definidas. Já para o hardware, não há nada 
com seu formato recente, tem um nível de programado.
segurança muito mais alto. Já em São Paulo, o 

Serpro – Dentre os nossos serviços, apenas o 
problema de infraestrutura predial é crítico. Sorte a 

Siscomex tem uma característica de 24x7. Então, 
nossa que o Banco do Brasil nos cedeu espaço. Mas 

em tese, daria para parar. Mas a nossa própria 
mesmo esse espaço será insuficiente logo em 

produção não permite. Passamos a noite fazendo 
breve. Até que área, eu tenho. O que não tenho é 

backups e temos 500 mil procedimentos batch por 
rede elétrica e ar condicionado.

mês.
Banco do Brasil – Tivemos problemas com energia 

Dataprev – Só o Rio de Janeiro tem 4.500 jobs 
em Brasília. Fizemos um pedido de reforço de carga 

processados mensalmente. Mas a Dataprev tem 
e a companhia respondeu que levaria meses para 

paradas programadas nos três centros de 
terminar um projeto. 

processamento. Minha intenção foi descobrir se 
IBM  – Vocês já pensaram em colocar o mainframe vocês têm alguma alternativa, uma ideia diferente 
para consolidar a plataforma baixa, usar o Linux no que pudesse nos ajudar a reduzir essas paradas, 
mainframe?até porque o risco é muito grande.

Serpro – Sim. Já em 2005 havia, no Banco do Brasil, Banco do Brasil – O Banco do Brasil também não 
a virtualização de servidores Linux. Tentamos fazer tem parada programada. Quando se precisa fazer 
a mesma coisa, mas não funcionou.alguma manutenção, se desliga apenas uma das 

pernas daquelas máquinas que são alimentadas Caixa Econômica – A impressão é de que se 
por dual power. virtualiza, centraliza e compra mais servidores. 

Parece que não tem fim. Deve haver alguma coisa Dataprev – E quanto às paradas lógicas, para 
errada.manutenção do banco de dados, por exemplo?

Backup em Data Center

Benedito Antônio Pontes
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A Caixa acaba de adquirir meio tetra de disco para 
fazer shad. E estamos procurando lugar para 
colocar esse meio tetra e mais dois mainframes. 
Contrata-se gente, compra-se máquina e a coisa 
não para de crescer.

NI – As soluções estão ficando mais complexas. 
Para uma solução, são 64 servidores. Mas 10 
aplicações com 30 servidores dão 300 servidores. E 
nosso desenvolvimento é muito heterogêneo. Não 
conseguimos padronizar. Cada cliente tem seu 
desenvolvimento e seu servidor.

Serpro – Pode-se dizer que estamos fazendo umas 
nuvens dentro de casa. Por exemplo, São Paulo 
desenvolve em Brasília e muitos desenvolvedores 
não sabem disso. Aí o desenvolvedor diz que precisa 
deixar uma partição separada porque usa uma 
metodologia diferente e é a mesma história.

NI – Isso sem falar no backup que vai ficando. Antes, 
legado era um sistema que estava sendo 
desmobilizado. Agora, tudo é legado. Temos 
sistema operacional, plataforma de backup e até 
sistema Java que é legado.

IBM – É bom saber que a IBM continua investindo 
pesadamente em todas as plataformas e há muita 
novidade a caminho, inclusive em mainframes, que 
facilitarão muito contornar esse tipo de problema. 
Uma das novidades é o processador Power 7. Outra é 
a possibilidade de vir tualização na própria 
plataforma, como se fossem feitas micropartições. 
São coisas que a tecnologia de hoje permite. Há 
também novidades na plataforma X86, que 

permitirão colocar mais máquina na mesma caixa. 
Mas concordo que isso tudo é complicado.

NI – Por falar em novas tecnologias, o Z11 vai sair 
com radiador?

IBM – Não tenho certeza. Mas soube que há novos 
projetos de máquinas refrigeradas a água. O 
problema é que estamos no limite físico dos 
materiais. Não conseguimos mais dobrar a 
capacidade de um mesmo processador. Por isso, 
cr iamos o concei to de mult icore. Mas a 
multiplicação de cores implica maior aquecimento. 
Daí voltarmos à refrigeração líquida. É provável que 
o próximo salto se dê quando partirmos para 
trabalhar com nanotecnologia.

Dataprev – Como a Caixa Econômica lida com a 
questão de mudanças e liberações no ambiente de 
plataforma baixa? Vocês têm aplicações críticas 
nesse ambiente?

Caixa Econômica – No modelo utilizado pela Caixa, 
a apresentação é feita na plataforma baixa e as 
regras de negócio, na outra plataforma. Há soluções 
que têm a apresentação, a regra de negócios e a 
lógica na mesma plataforma.

Nosso ambiente em plataforma baixa é vasto. 
Devemos ter mais de 1.000 servidores nos três 
centros, com uma taxa de virtualização altíssima. A 
regra de mudanças nesse ambiente é a mesma dos 
demais. Há as janelas de mudança, todo o controle. 
E tudo acontece com uma frequência muito maior.

Na plataforma baixa, nosso volume de mudanças 
também é vertiginoso.
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