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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

A arquitetura tecnológica que compõe a infraestrutura de backup dos dados arma-
zenados e a rotina de segurança no processo de manutenção das informações, 
foram os principais temas discutidos no 62° Fórum de TIC da Dataprev. As palestras 
e os debates abordaram questões relativas às necessidades no gerenciamento de 
grande volume de dados em situações da backup e restore. Especialistas da Data-
prev, Caixa Econômica Federal e Serpro, compartilharam experiências e informações 
sobre as principais tendências do mercado e melhores práticas acerca do tema. O 
backup do grande volume de dados da Dataprev é um desafio para empresa, tanto 
como a proteção desses dados. Com o crescimento desse volume, cresce também a 
rotina de backup, o que nos coloca em uma constante busca por novas estratégias 
de nível de produção.

Boa leitura!  
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Panorama backup e restore Dataprev

Cesar Freitas
Dataprev

Meu nome é César Freitas. Trabalho na Dataprev desde 2010, em uma divisão 
com experiências e trabalhos que executamos na operação de backup e restore, 
tema da nossa apresentação.

Gostaria de destacar que o total de informações e dados que são alvo de backup 
é nosso desafio, da mesma forma que a proteção desses dados. Atualmente a 
Dataprev tem, por exemplo, um volume de dados aproximado de quase 30 Tb, 
que só reforça esses desafios.

Apresento-lhes nossa estrutura de backup: utilizamos hoje o EMC Networker, na 
versão 7.6. Temos sete servidores distribuídos nos Centros de Processamento 
(CP) da Dataprev, três estão em Brasília, três no Rio de Janeiro e um em São Pau-
lo, subdivididos em servidores de backup para banco de dados e servidores de 
backup para file system, ou sistema de arquivos. As três unidades contam com 
40 drivers e 3.457 slots cada. Observando o mainframe atual no Rio de Janeiro, 
temos a EC1.500. O de São Paulo, onde há uma Temp SR3.000, foi desativado, 
migrado, e esperaremos um tempo para aproveitar a estrutura anterior.

O total de rotinas de backup hoje é 2.055, distribuídas nos três CP, todos os 
dados são armazenados em fita e, ao fim, utilizada a IBM 3.500.

Dito isso, passo a palavra para Gerson, que vai explicar mais sobre o assunto.

Gerson – Dataprev: Bom dia a todos, vou falar um pouquinho sobre a Tecnolo-
gia da Informação da EC1.500, que atende o Rio de Janeiro, com 3.876 slots e 
treze drivers de 98.040. Basicamente há salvas diárias, mensais e semanais, e a 
movimentação de dados contam com volume que chega próximo a 30 Tb / mês. 
Mas alguma coisa de SL1.500.

Nosso maior desafio foi fazer a migração de todas as fitas 34 e 80, algo próximo 
a 10.000 volumes, para LK5. Conseguimos concluir esse trabalho com sucesso 
e hoje praticamente todos os nossos dados estão em LK5, porém há pequeno 
remanescente. Temos também um software gerenciador no mainframe cha-
mado Bank Lib, que administra todo o ambiente de nossas rotinas de backup no 
mainframe e é também um software proprietário que possui a mesma qualifi-
cação de network – ambos são muito parecidos. É basicamente isso que tenho 
para falar agora sobre a SL8.500, não há muito a acrescentar.

César Freitas  – Dataprev: Na estrutura anterior, TS3.500, utilizávamos a LT4, 
entretanto, no mainframe, utilizamos a LT5. Sobre o cenário atual de recursos, 
temos cadastrada uma ferramenta, como foi dito anteriormente, de 2.055 roti-
nas, mas o total de rotinas executadas ao mês soma aproximadamente 34.000, 
se convertermos, o resultado seria aproximadamente 1.100 rotinas diárias de 
execução. Quando cruzamos o total de execuções diárias com a quantidade de 
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dados que é alvo de backups, o desafio que temos que cumprir diariamente é 
de 3 Tb.

Podemos perceber o crescimento de rotinas de backup no CP de maio de 2014 
a maio de 2015, e observar que a quantidade desse tipo de procedimento pra-
ticamente duplicou: de aproximadamente 1.000 rotinas para mais de 2.100. 
Houve oscilação de pico referente à atualização de versão de software e à revi-
são de algumas rotinas de teste que foram eliminadas. Quanto à estratégia que 
utilizamos, temos grande parte da operação on-line, de hot backup, e pequena 
parte off-line.

Já a estratégia de nível de proteção utilizada é full, quase sua totalidade de ba-
ckup. Quanto à periodicidade, são backups diários, semanais, mensais e até 
anuais, além disso, temos retenção de até 25 anos, porque, por requisitos le-
gais, temos que armazenar tais informações para que estejam disponíveis du-
rante esse período, mas temos também retenções de sete, quinze, trinta, ses-
senta, 180 e 365 dias. Alguns logs do mainframe, por questões legais, mantêm 
compatibilidade, pois eventualmente alguém terá que restaurar ou ler esses 
dados. Então podemos até exceder o tempo, não é Gerson?

Gerson – Dataprev: Nós mantemos política de tempo indeterminado.

César Freitas – Dataprev: Armazenamentos, como comentado anteriormente, 
são realizados em fitas, existem alguns jobs que talvez estejam errados, mas 
não são representativos do tamanho da estrutura. Janelas de backup são acor-
dadas por cliente, então cada um tem seu contrato de nível de serviço.

Temos restore de arquivos e banco de dados de aplicações. O primeiro tipo é 
bem pontual e, geralmente, é a salva de jobs de processamento de aplicações. 
Às vezes é a salva de algum arquivo que possuímos, mas não temos quanti-
dade significativa para comentar sobre isso. Por sua vez, banco de dados de 
aplicações geralmente é por incidente, apesar de termos contingenciamento, é 
evento bem pontual.

Cada aplicação tem sua política de backup, às vezes utilizamos network com 
data protect e service de política também com nível bem baixo. Ainda estamos 
estruturando o ponto de teste de restore. Começamos há algum tempo, em 
2014, com meta mensal de 5% do total de jobs para realização de testes men-
sais, divididos entre banco de dados e file system. Evoluímos para 10% e agora 
a meta de testes mensais de restore e backup é 15%.

Alguns pontos críticos que identificamos são em função do crescimento da nos-
sa estrutura, notamos perda de aderência da tecnologia na configuração em 
que a Dataprev está hoje, que cada vez mais está se distanciando da nossa 
estrutura pelo crescimento, pelo total de dados, informações e roda de backup. 

Temos o Sabi (Sistema de Administração de Benefício por Incapacidade), com 
uma base bem grande, em que um backup dura várias horas e é diário, então é 
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um desafio. Há também o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), ou-
tra grande base da área, e o backup de legado, que temos que manter. A ques-
tão da incompatibilidade é outro desafio, pois temos alguns sistemas que não 
são compatíveis com ferramenta atual de backup. Por exemplo, Linux, Debian e 
uma versão do JED não são suportados pela ferramenta, o que tem sido difícil 
para nós, por isso falamos em perda de aderência da solução.

Interlocutor não identificado: A versão 8 da network já tem Debian, inclusive 
usamos muito aqui em Brasília.

César Freitas – Dataprev: A última informação que tínhamos era que o Debian 
estava com alguns problemas para realizar backup, mas está funcionando aqui 
em Brasília?

Interlocutor não identificado: Sim, só temos problemas com o Windows 3, de 2003.

César Freitas – Dataprev: Isso confirma a questão de incompatibilidade com 
alguns sistemas.

De qualquer maneira, também temos algumas questões ligadas a processos 
desalinhados, a Dataprev tem um histórico de gestão descentralizada (era feita 
alta gestão por CP) que hoje está centralizada, até mesmo pelo bem comum. 
Temos questões dos processos que precisam ser revistos, e também a ques-
tão de indicadores – possuímos hoje poucos para medir nossos processos de 
backup. Em resposta à questão dos processos alinhados dos indicadores, es-
tamos com trabalho em andamento, com uma equipe de projetos de padroni-
zação de macroprocessos de backup e restore, com componentes de dados de 
Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Estruturado por meio de questionário, com algumas perguntas-chave, e sub-
metido aos três centros de processamento, para realizar esse trabalho colhe-
mos respostas e desenvolvemos uma planilha que mostrava a forma de repre-
sentar pontos equivalentes e divergentes dos três CP. Dessa forma preparamos 
um relatório com a situação como está e, uma vez identificados os pontos equi-
valentes e divergentes, partimos então para desenhar processos padrão rela-
cionados a backup. Não vamos entrar no mérito dos fluxos, mas são os macro-
processos que representam a operação de backup, restore e o teste de restore 
mensalmente realizado.

Como hoje temos poucos indicadores para medir processos, também estamos 
trabalhando para propor indicadores, inclusive alguns que foram sugeridos por 
uma consultoria, que estão sendo somados aos nossos para avaliar e verificar a 
relevância para nossas operações, assim como a possível aderência. Entende-
mos que temos outros desafios, como prever um cenário futuro, avaliar e rever 
a política de backup existente, o que pode gerar a consequência de adquirir e 
adequar soluções tecnológicas necessárias para garantir uma política estabe-
lecida. Esse é um trabalho contínuo e não pontual, ou seja, podemos estudar e 
prever o cenário futuro, mas é de maneira direta, no dia a dia, a médio e longo 
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prazo, que temos que possuir essa informação para poder tomar certa decisão 
quando oportuno.

Precisamos também padronizar a operação dos três CP, São Paulo, Rio de Janei-
ro e Brasília, lidar com a questão dos indicadores e implementar um ambiente 
para teste de restore por serviço. Temos restore de arquivos em banco de da-
dos, mas não temos nada estabelecido para o serviço. Se cair uma aplicação ou 
uma solução de negócio, por exemplo, como fazemos para colocá-la on-line no-
vamente? Hoje já existe uma iniciativa para definir infraestrutura para teste de 
restore de serviço, pois sabemos que trabalhamos com multiplataforma, então 
contamos com um banco de dados órfão, dessa forma precisamos analisar com 
muita cautela qual seria a infraestrutura necessária para realizar tais testes.

Nós definimos algumas premissas para eventual aquisição de nova solução de 
backup ou até mesmo atualização, não temos conhecimento de quando pode-
riam ocorrer, mas estamos nos preparando para isso e nos perguntando: “se 
fôssemos adquirir hoje uma solução de backup, quais seriam as premissas que 
devemos ter em mente para adquiri-la?”. Dessa forma, é importante reservar o 
conhecimento que já possuímos, pois temos grande histórico de informações 
de backup e interesse em mantê-lo, não podemos simplesmente abrir mão e 
partir para um novo caminho. Temos que pensar também sobre deduplicação de 
dados, o que aumentaria a velocidade de proteção, citei anteriormente o Sabi, 
que é um backup bastante demorado que usamos e, talvez, pela deduplicação 
reduziríamos bastante o tempo, o que melhoraria nossa janela e nos deixaria 
mais preparados para eventuais desastres.

Uma de nossas maiores preocupações é que hoje realizamos backup em fita e 
esse tipo de procedimento tem alguns riscos. A fita pode desmagnetizar ou a 
cabeça de leitura pode viciar, por exemplo. Então essa forma de backup seria um 
caminho interessante para nós, não só por essas questões, mas também pelo 
stag, em que o backup é feito em disco, que faz automaticamente o procedimen-
to de migrar dados para a fita. De qualquer modo, fazer o backup de máquinas 
virtuais é um desafio, assim como preservar acervo de salvas geradas pelo ne-
twork, além de definir também quais salvas que temos que preservar.

Porém, como poderíamos migrar para nova tecnologia? E o que fazer com os da-
dos cujo backup já foi realizado? Não há como desprezá-los, já que, como vimos, 
há retenção de até 25 anos.

Interlocutor não identificado: Esse foi um problema quando o ArcServe deixou 
de existir. Hoje é preciso montar um ambiente totalmente à parte para restaurar 
o backup do ArcServe se necessário.

César Freitas – Dataprev: Sim, não podemos simplesmente desprezar tudo e 
falar: “vamos começar do zero agora”. Precisamos nos preocupar com a questão 
das salvas que temos hoje.

Seguindo com as premissas, temos que pensar em gerenciamento e monitora-
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ção, talvez tentar obter melhores relatórios, visões e dashboards, que são indi-
cadores visuais. Além disso, não contamos, hoje, em nossa configuração, com 
suporte ao site. Assim, estamos, em muitas ocasiões, reféns. Obviamente há ca-
pacitação técnica para ferramentas, temos que estar prontos para operar even-
tual nova ferramenta; criptografia, que também faz parte da proteção de dados, 
já que temos dados que são sensíveis e simplesmente não podem permanecer 
abertos etc.

Duplicamos nossas operações em um ano, assim como nossos dados, então 
toda vez que alguém pensa em uma solução, crescemos e perdemos a aderência 
de novo por falta de capacidade ou licença. Licenciamento por capacidade, por-
tanto, seria algo muito interessante de termos na Dataprev. Até mesmo porque 
estamos partindo para nuvem, então teremos.

Atualmente, enfrentamos dificuldades no que se trata dos CP, se alguém de São 
Paulo precisar de uma informação do Rio de Janeiro, há uma logística complica-
da para enviar a fita, e, se houver algum problema, temos que mandar um novo 
conjunto para poder trabalhar. Talvez existam algumas soluções de contingen-
ciamento automático, o que faz que possamos acessar dados de uma cidade em 
outra, inclusive restaurá-los e acessá-los.

Outra premissa é a maior integração das equipes, prevista pelo próprio projeto 
de padronização. Precisamos integrar melhor os CP. Apesar de termos opera-
ções bastante semelhantes, muitas vezes ficamos isolados, com o pessoal de 
Brasília em Brasília, do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro e de São Paulo em São 
Paulo. Mas podemos nos ajudar e interagir melhor, a fim de promover maior 
conhecimento operacional e dar soluções. Na questão operacional há também 
padronização de indicadores, o que colaboraria com nossa evolução no que se 
refere aos processos entre CP, com gestão do conhecimento etc.

Entendemos que um resumo de nossos próximos passos seria prospectar uma 
nova tecnologia de proteção de dados – já ouvimos falar em backup em nuvem, 
mas temos que analisar os prós e os contras com calma – de maneira contínua 
(dado que a proteção que é interessante hoje pode não ser amanhã, o mercado 
é muito rápido e soluções chegam a todo o momento), de forma a nos preparar-
mos para ter conhecimento de quais são as soluções de proteção de dados hoje 
no mercado e qual seria melhor para nós, nosso público e nossas operações. 
Precisaríamos também aumentar nossa abrangência de backup, que, como vis-
to, por capacidade seria bastante interessante, e teria como consequência o ba-
ckup em disco, o desempenho dos processos de salva e recuperação e maior se-
gurança na preservação dos dados. Não podemos esquecer também a questão 
da padronização dos CP, inclusos indicadores.

Esse foi nosso overview, mas acho que a motivação maior seria a troca de infor-
mações e também perguntas. Três colegas que vieram aqui atuam na operação 
de backup de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e podemos colaborar com 
qualquer dúvida do público. Muito obrigado.
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N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Panorama backup e restore Dataprev Cesar Freitas

Adir Bernardo – D2SS: Meu nome é Adir Bernar-
do e trabalho na D2SS, na área de plataforma. Atuo 
nessa área de backup há bastante tempo e vemos 
algumas coisas. Por exemplo, a Dataprev adquiriu 
essa TS3.500, que tem 3.475 slots, se não me en-
gano. Mas, por exemplo, aqui em Brasília só temos 
licença para 512 slots, então, embora a capacidade 
seja de 3.500 slots, não temos licença para tudo. Já 
tive a informação de que o network 8.0 não licencia 
por slot, mas a temp toda, o que resolveria nosso 
grande problema: a questão de ter fita, ter temp, 
mas não ter licença para utilizá-las, o que causa 
trabalho manual de ficar tirando e colocando fitas 
e dá muito problema. Logo, gostaria de saber se a 
Dataprev está fazendo algum estudo ou trabalho a 
fim de atualizar esse network?

Fátima Nunes – Dataprev: Bom dia a todos, sou 
Fátima Nunes de São Paulo. Na verdade, nós temos 
prospecção de que virá uma nova ferramenta, mas 
não há nada acordado ainda, por isso nem a citamos 
na apresentação. A ideia é que seja licenciado por 
capacidade e não mais por slot. Isso resolveria não 
só o problema de Brasília como de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, como diz o nosso amigo Adriano, es-
tamos todos no mesmo barco, o problema é padrão.

Interlocutor não identificado: O pessoal do Ser-
pro ainda está a caminho, por isso faremos uma 
pequena alteração em nossa programação, agora 
teremos a apresentação sobre a infraestrutura de 
backup como serviço, do senhor Guilherme Lopes 
Maranhão, da Caixa.
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Guilherme Lopes Maranhão 
Caixa Econômica Federal

Meu nome é Guilherme Maranhão e sou responsável pela área de arquitetura 
tecnológica da Caixa, que nos últimos anos tem passado por uma transforma-
ção muito grande, até mesmo por conta do crescimento que tivemos. Isso, sem 
dúvida alguma, é sustentado pela tecnologia. Hoje nenhum banco trabalha sem 
tecnologia, pois, se o sistema parar, o banco também para, a agência fecha e 
ninguém consegue ser atendido. Vemos isso claramente nas demandas que nos 
chegam e, com isso, temos que acompanhar essas necessidades de forma bas-
tante dinâmica.

Acho importante contextualizar nossa estrutura, há alguns anos a Caixa não en-
xergava a tecnologia como uma área tão importante quanto hoje. Não tínhamos, 
por exemplo, uma vice-presidência própria e éramos vinculados à vice-presidên-
cia de logística. Há aproximadamente oito anos a Caixa criou a vice-presidência 
de tecnologia, a qual estou associado dentro da gerência nacional onde trabalho. 
Dessa forma, temos vice-presidente, diretoria, algumas superintendências divi-
didas por disciplinas, uma superintendência de governança, que trata de segu-
rança, de educação e de processos de governança em si, e a superintendência da 
tecnologia, que trata de desenvolvimento e arquitetura de soluções.

A Caixa vem buscando no mercado soluções prontas para problemas que pre-
cisamos resolver ou promover dentro da própria instituição. Temos evitado  
o desenvolvimento interno, pois sabemos que fábricas de software hoje em 
dia não têm trazido qualidade nem velocidade. Então procuramos sempre,  
na medida do possível, trazer soluções prontas do mercado. Temos uma superin-
tendência que trata de desenvolvimento, padrões de desenvolvimento e arqui-
tetura de soluções, a superintendência de operações de TI (à qual minha gerência  
nacional é vinculada), que é responsável efetivamente pela produção do ambiente  
centralizado e das filiais, e por atender efetivamente agências e usuários 
departamentais.

Na Geart (Gerência Nacional de Arquitetura Tecnológica), fazemos as defini-
ções da arquitetura de todos os ambientes, sempre olhando do ponto de vista 
tecnológico, dentro do hardware e do software no mais baixo nível, definimos  
de X86 a mainframe, passamos por backup, por armazenamento em disco, 
software, enfim, tudo que precisamos para poder fazer o CPD (Centro de Pro-
cessamento de Dados) funcionar. Temos o centralizador de produção, com uma 
gerência cujo foco é realmente produzir, manter o sistema no ar, realizar backup, 
promover restore quando necessário, e hoje temos uma unidade responsável 
por infraestrutura.

Nosso grande desafio atualmente é realmente promover disponibilidade e de-
sempenho de sistemas, porque não basta ter dois, dez ou vinte servidores, se 
todos não estiverem implementados na arquitetura correta, já que, se um cair, 
caem também os outros dezenove. Não adianta ter replicação se não tivermos 
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processo de controle da replicação de dados que garanta quais estão efetiva-
mente replicados.

Temos muitas dificuldades acerca da disponibilidade de infraestrutura de tec-
nologia, pois precisaríamos antes promover um ambiente de alta infraestrutura 
predial. A Caixa não tinha isso, nós éramos uma empresa que há algumas déca-
das processava de maneira terceirizada, na Datanext, no Serpro, por exemplo, e 
internalizamos o processo utilizando um prédio como este, que transformamos 
em CPB com piso elevado. Dessa forma, começamos a instalar máquinas em um 
prédio que não era propício para tal, então tínhamos problemas de energia, de 
ar-condicionado, e de todo o tipo de questão de infraestrutura predial.

A própria tecnologia estava indicando que precisávamos de um ambiente em 
que conseguíssemos garantir essa disponibilidade. Se não tivermos energia, ar-
-condicionado, ou ambiente adequado, não conseguiríamos fazer. Dessa forma 
entendemos a importância da tecnologia e vamos construir então Data Centers 
próprios para isso. 

Em Brasília, o governo do Distrito Federal criou um lugar que se chama “Capital 
Digital”, onde a Caixa e o Banco do Brasil em parceria construíram um Data Cen-
ter novo, que classificamos como Tier 4, ou seja, do mais alto padrão de garan-
tias de infraestrutura. 

O único gargalo que temos é em decorrência da energia, nos requisitos mundiais 
de exigência precisaríamos de duas companhias energéticas fornecendo de duas 
fontes diferentes. Como não temos isso no Brasil, fizemos um Tier 4 “tropicali-
zado”, mas ainda com garantia muito grande. 

Com isso, conseguimos montar efetivamente um ambiente de tecnologia com 
qualidade, assim como unidades centralizadoras – algo que não tínhamos antes 
–, que tratam tanto de infraestrutura como de processos de backup, de produ-
ção e tudo mais. A nova unidade criada trata só de infraestrutura e é responsável 
por instalar equipamento novo que chega e por explicar para o fornecedor como 
vai ser a implementação, o que trouxe uma forma de trabalho diferente para a 
Caixa e, ao mesmo tempo, preocupação de muitas pessoas que trabalhavam nos 
centros do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brasília. Mas reitero que não vão 
deixar de existir, mas sua essência agora é de produção.

Temos uma equipe, imagino que a Dataprev também tenha, que trata dos pro-
cessos de produção e outra que trata de suporte. Se o servidor parou de fun-
cionar ou o serviço não está no ar, por exemplo, temos uma unidade que trata 
desses dois Data Centers, um já em linha produção, na Capital Digital, na Granja 
do Torto, com 1.000 m² de pisos elevados já lotados, porque assim como o volu-
me de dados cresce constantemente, também aumenta o número de servidores, 
mesmo consolidados. Estamos para receber agora no dia 17 de agosto outro 
Data Center, também em Brasília, que é só da Caixa. Esse novo local vai compor-
tar o crescimento, dado que pretendemos fazer uma replicação, pretendemos 
ter esses dois sites trazendo a possibilidade de alta disponibilidade.
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Dentro da gerência de arquitetura, nosso grande desafio é como fazer com que 
os dois servidores que temos dentro do prédio, ambos os storages, funcionem 
como esperamos, o que não é fácil. Sabemos que quando configuramos um clus-
ter, tudo pode cair se esquecermos qualquer parâmetro. Então temos realmente 
que documentar e gerir para ver se ninguém fez qualquer mudança que altera 
algum parâmetro. Muitas vezes temos que pensar em disponibilidade, não de 
maneira contínua, mas ter em mente que possuir um backup é questão de dis-
ponibilidade, se não o tivermos, o dado pode ficar indisponível não só por ho-
ras, mas por dias ou até meses dependendo do que foi perdido. Assim como na 
apresentação anterior da Dataprev, nós procuramos usar o termo “proteção de 
dados” ao invés de backup.

Como os volumes estão cada vez maiores, backup nem sempre é a melhor so-
lução para tudo, então estamos testando outros recursos, alguns de produção 
de dados (conseguimos recuperar um ponto anterior supostamente de forma 
instantânea), que estamos testando e validaremos para verificar se realmente 
funciona, apesar de ser o que precisamos. Quando pensamos no tempo que le-
vamos para fazer backup, temos tranquilidade, o que preocupa é a hora que pre-
cisamos fazer restore, porque ao mesmo tempo em que tudo fica “parado”, tem 
diversas pessoas ligando, vários serviços indisponíveis e precisamos realmente 
trazer aquilo o mais rápido possível de volta.

Vamos falar um pouquinho de infraestrutura, nós também utilizamos SL8.500, 
com 6.500 slots cada, mas hoje não utilizamos essa quantidade, geralmente pe-
las dificuldades que as empresas públicas têm de conseguir uma licitação, um 
contrato, sempre procuramos trazer soluções de estabilidade porque, em algum 
momento, vamos precisar crescer. A fitoteca é praticamente um casamento, to-
dos passamos pelas migrações e sabemos quão dolorido e complicado é migrar 
1.000, 2.000 ou 3.000 cartuchos, com isso temos seis silos.

Temos três sites só de produção, mas que antigamente hospedavam também 
infraestrutura, com duas fitotecas em cada, portanto, seis no total. Temos virtu-
alizadores, porém não para o ambiente mainframe. Com  duplicação ou coisa do 
tipo, o ambiente é open, então trabalhamos com virtualizadores no mainframe 
que trazem velocidade muito grande. A Dataprev possui uma quantidade muito 
grande de drivers, bem mais do que a Caixa, mas é uma opção. Em alguns mo-
mentos pensamos em adquirir drivers, mas o virtualizador amenizou um pouco 
isso, pois simula a quantidade de drivers que desejamos e faz o despejo dos da-
dos que foram gravados para fita em momento posterior. Assim conseguimos 
acabar com o uso de drivers rapidamente, conseguimos montar 60 drivers virtu-
ais em cada virtualizador, e com isso ganhamos produtividade.

Por mais “insano” que pareça, nós rodávamos o backup do X86 no mainframe, 
precisávamos usar o servidor de backup do TSM, que roda no próprio mainfra-
me. Mas por que essa “insanidade”? Porque antigamente também tínhamos di-
ficuldade de ter um robô para ambiente open, tínhamos robôs bem pequeninos. 
Trinta, quarenta cartuchos e não conseguíamos dar conta. O mainframe tinha um 
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silo robótico de cinco mil cartuchos, mas a quantidade era bem maior. Dessa for-
ma, o X86 se comunicava com mainframe para fazer backup, o programa levava 
o dado para o mainframe, que o gravava em seu driver. Todavia começamos a 
migrar para o ambiente de X86 convencional recentemente.

Por que falei de infraestrutura como serviço? Temos a produção, que são os 
clientes do hardware, e, antigamente, o site contava com 16 ou 8 drivers, mas 
hoje não temos uma quantidade específica, contamos apenas com quantos fo-
rem necessários para atender o SLA. Quem faz essa gestão da quantidade de 
drivers é uma unidade que está on-line numa produção do Rio de Janeiro, de São 
Paulo e de Brasília, que gera ambiente de alta disponibilidade e também provém 
a infraestrutura de backup para open.

Usamos a funcionalidade de particionamento da fitoteca da SL8500 e a dividi-
mos, alguns andares para mainframe e outros para open, por enquanto esta-
mos compartilhando este ambiente. Temos seis fitotecas, mas entendemos que 
é muito para fazer isso, pretendemos deixar quatro para mainframe e dedicar 
as outras duas a open, mas é possível ver que os volumes são muito grandes e 
é preciso muitas vezes tirá-los das fitas. A defesa da fitoteca formou-se de um 
ponto de vista que recebemos de abordagens dos fornecedores, que expõem, 
por exemplo, que a fita como mídia é muito mais barata do que o disco e quem 
precisa gravar por muito tempo deve usá-la.

Porém, estamos chegando a um ponto médio, na verdade tentando chegar ao 
ótimo, em que se faz a seguinte pergunta: “o dado que vai para fita é realmente o 
mesmo que vai ser  duplicado?”. Já sabemos que possuímos arquivo com backup 
feito durante sete dias, com o trabalho que temos para pegar esse dado e levar 
à fita, montamos,  gravamos e gastamos fitas e cabeças. Acontece às vezes de 
precisarmos dela e há demora para trazê-la de volta, sendo que podíamos gerar 
duplicação, um backup diário, full. O que quer dizer que, na verdade, esse é um 
trabalho incremental, só muda um pouquinho. Então todas essas tecnologias 
estão no mesmo estado que a Dataprev, projetando soluções. Acho inclusive que 
precisamos conversar a respeito, porque precisamos discutir e ver qual a melhor 
solução, pois conversar com quem usa é bem diferente do que conversar com 
quem vende.

Bom, isso é algo que tínhamos nos três sites, cada um com o seu e ninguém 
se conversando – com o TSM rodando no mainframe, consumindo mídia – e 
trouxemos isso em uma plataforma baixa de TI. A segmentação de mainframe 
de ambiente open em X86, Solaris ou Debian atualmente faz também a gestão 
de fita. Inclusive também temos ideias claras do Debian, temos prospecção de 
usá-lo, estamos observando o que o mercado oferece e qual é a melhor forma 
de conseguir operacionalizá-lo em nosso ambiente, em nosso centralizador de 
alta disponibilidade.

Quando uma fita está acabando ou o cartucho de limpeza está no fim e preci-
samos comprar, por exemplo, há uma centralizadora na Caixa que libera uma 
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quantidade grande de produtos para outra em que estão em falta. Gosto de usar 
a palavra “nuvem” para explicar esse processo, porque de certa forma é um ter-
mo abstraído. As centralizadoras de produção não têm mais o próprio cartucho 
ou uma quantidade de drivers própria, mas um recurso que garante seu backup.

Fazemos teste de restore por amostragem, mas também estamos tentando de-
senhar um processo mais efetivo, porque realmente é uma situação preocupan-
te. Uma fita geralmente tem garantia de mais de dez anos, mas também tem 
certos requisitos sobre umidade, temperatura, poeira, ou seja, em algum mo-
mento se ocorrer um problema, a justificativa do fabricante vai ser: “sua umidade 
estava 3% maior, por isso a fita ‘pifou’”. 

Nosso driver que está lá dentro, entretanto, e é muitíssimo mais valioso do que 
a fita que compramos, por isso testes são necessários. Não temos um processo 
para testar tudo, fazemos por amostragem, ou ocasionalmente quando depara-
mos com algumas situações, fazemos backup para tentar amenizá-las, dado que 
temos duas fitotecas e fazemos backup dobrado de dados. 

Fazemos backup de tudo em uma fitoteca e não em outra, teoricamente temos 
dados de pelo menos dois cartuchos de ferramenta. Como somos instituição fi-
nanceira, temos nossas regras de compra e tentamos observar essa situação 
também. Nosso cenário futuro de mainframe, que esperamos alcançar assim 
que recebermos o centro de tecnologia em outro prédio, é ter um ambiente só o 
que hoje é separado.

Como estamos em processo de migração, não conseguimos separar alguns pro-
cessos, até mesmo porque compartilhamos fitotecas de open e de mainframe. 
As quatro destinadas ao mainframe sempre entregarão para as unidades de pro-
dução sob demanda, não admitem drivers e vão precisar de backup, o que será 
feito por recurso disponível. 

Enquanto isso, o backup de open, nossa produção, precisa também ter liberda-
de para criar suas rotinas, para que isso seja possível no TSM – não sei como é  
no network, mas imagino que seja parecido – é preciso instalar um agen-
te e criar uma política para o cliente dentro do servidor. Se a unidade que gere  
infraestrutura tivesse que fazer isso, já estaria fazendo, porque é um processo 
de produção. O TSM tem um servidor que trata de mídias, da parte de trás, de 
“conversar” com fitoteca e com driver, realmente tem servidores de backup. Não 
me recordo a denominação usada, mas é um servidor que entregamos para ser 
centralizador de produção, com total liberdade para verificar se o backup foi ou 
não finalizado com sucesso, quanto tempo demora, ou seja, o servidor de backup 
é daquela unidade.

Ouvi César falando de preocupação na questão de padronização e também a te-
mos, nós encontramos esse meio termo para poder atender todos de forma que 
consigamos manter infraestrutura centralizada sem que as unidades de produ-
ção precisem saber quantos drivers ou quantas fitas têm para fazer backup. 
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Hoje esses dois prédios estão distantes, aproximadamente 16 km, pretendemos 
fazer esse backup ao mesmo tempo nos dois sites e, em caso de necessidade de 
recuperação, teremos acesso, pois temos uma SAN que liga ambos os prédios. 
Isso significa que conecta todos os mainframes ou todos os servidores que esti-
verem em acesso ou do lado e vice e versa. 

O que significa que, se por algum motivo, uma fitoteca estiver com uma fita de-
feituosa e precisarmos do dado, temos a possibilidade de buscar no outro prédio 
a 16 km. Não sabemos dizer o quanto isso vai impactar a produção, porque o 
máximo que tivemos de distância foi 5 km, mas não tem jeito, é preciso expandir.

Não sei o que vou falar agora é relevante para backup, mas é outra preocupação. 
É o que precisamos testar porque na hora do restore, velocidade é necessária. 
Essa é a centralizadora de produção que chamamos de Cetag, que entrega re-
cursos, é a gestão de mídia que falei anteriormente, onde servidores de mídia do 
TSM também são geridos. 

Essa unidade faz manutenção e atualização de versão dos servidores de backup, 
administração do consumo e validade das mídias, o que sabemos que nem sem-
pre significa tempo. Às vezes, dada a quantidade de montagem ou data checks 
nas fitas, temos que tirá-las de uma forma ou outra. 

Essa unidade, então, entrega serviço para a centralizadora de produção e 
controle de replicação entre sítios. Estamos avaliando se replicaremos esse  
backup via virtualizadores ou se vamos efetivamente gravar no outro lado, já 
que conseguimos acessar o outro lado do driver virtual. São coisas que ainda 
vamos definir, mas o serviço, o dado, vai estar em todos os lugares e é isso que 
precisamos garantir.

O benefício seria o gerenciamento centralizado, que se traduz também em pa-
dronização, muito importante na hora do backup, já que nem sempre as pessoas 
sabem o mesmo. Por mais que as equipes tenham cinco ou dez pessoas, geral-
mente há uma que sabe mais, conhece mais do ambiente, não necessariamente 
da tecnologia, e a padronização traz isso de uma forma melhor: conseguimos 
disseminar aquele conhecimento do ambiente de forma mais fácil.

Compartilhamento é um benefício que já estamos usufruindo, mas pretende-
mos desfrutar ainda mais, com melhor utilização dos recursos e arquitetura de 
backup de acordo com as melhores práticas de mercado. Porque quando temos 
mais de um data center e precisamos atualizar a versão. Alguém sempre demora 
um pouco para fazer, não porque quer, mas porque tem algum sistema ou um sí-
tio operacional que não está homologado para poder funcionar, o que acaba tra-
vando migrações. Pretendemos deixar responsabilidade das atualizações e tudo 
que se refere ao serviço de backup com essa unidade, que vai demandar agentes 
para entrar nas máquinas e instalá-los, que vão aos servidores para atualizá-los.

Então sabemos que a prioridade é produção. Atualização do software sempre 
vem em segundo plano, não dá para ser diferente porque precisamos entregar o 
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produto no qual estamos trabalhando. Então há uma unidade só para tratar de 
atualização de produtos, software de backup, sistema operacional e tudo mais. 
O que é importante na especialização técnica, sabemos o quão difícil é conseguir 
mão de obra, o quão difícil é conseguir pessoas que realmente assistam a trei-
namentos e queiram aprender, porque muitas assistem à aula ou ao curso todo 
e nada sabem a respeito. Especialização é muito importante e quando padroni-
zamos e temos a mesma tecnologia para todos, acabamos tendo uma grande 
equipe, o que também foi falado aqui inicialmente.

Nossas unidades precisam conversar mais, porque sempre há uma pessoa que 
sabe alguma coisa que pode ser a dúvida de outra. Essas conversas, esses canais 
que existem entre equipes ajudam bastante, porque nem sempre treinamento 
traz a experiência que precisamos em uma produção, então trocamos experi-
ências, o que ajuda bastante. Era isso que eu tinha para falar, perdoem por não 
ser profundo, mas estou aqui à disposição caso queiram perguntar e conhe-
cer um pouco mais da Caixa. Quem sempre trabalhou na produção, em prédios  
antigos que não estavam preparados, se impressiona quando chega a um am-
biente como o da Caixa, é isso que esperamos com a tecnologia: disponibilidade 
e melhor uso.
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Infraestrutura de backup como serviço Guilherme Lopes Maranhão

Interlocutor não identificado: Você comentou no 
início que vocês têm [SL] para cada site que faz  
o backup simultâneo nas duas [SL], o objetivo  
seria a duplicidade da fita ou a alta disponibilidade 
para backup?

Guilherme Lopes Maranhão – Caixa Econômica 
Federal: São ambas as coisas, o primeiro ponto é 
que precisamos ter esse dado em dois lugares. Ou-
tro ponto, que também é muito importante, é que 
estamos tendo cada vez mais mídias com grande 
capacidade, em consequência, há muito arquivo 
dentro da mesma fita, então muitas vezes duas ro-
tinas pedem arquivos que estão na mesma mídia o 
que, ao serializar, atrasa o restore. No nosso caso, 
quando salvamos em dois lugares, temos um virtu-
alizador com capacidade de tentar buscar uma fita 
e, se já estiver ocupada com algum processo, vai ao 
segundo local para trazer esse dado. É mais um be-
nefício que temos ao disponibilizar dados em dois 
lugares, mas o principal, sem dúvida nenhuma, é 
ter  garantia, em decorrência do que pode acontecer 
com a mídia.

Interlocutor não identificado: Minha outra dúvida 
começa pelo [TCM], que não conheço, eu trabalho 
mais com [network]. E o que temos é um benefício e 
ao mesmo tempo um complicador, que é a gravação 
em [multiplexação]. Não sei se vocês têm esse pro-
blema com o [TCM], gravar em fita [multiplexada], 
não sei se existe isso…

Guilherme Lopes Maranhão: Caixa Econômica Fe-
deral: “Multiplexada” que você fala significa o quê?

Interlocutor não identificado: Abrir várias sessões 
no ramal para vários processos de backup.

Guilherme Lopes Maranhão – Caixa Econômica 
Federal: Eu vou ficar devendo essa, pois não sei te 
responder sobre esse processo de produção, como 
funciona, se temos essa dificuldade. Certamente 
você pode me mandar um e-mail, porque eu vou 
descobrir e, se você quiser, eu te coloco em contato 

com o pessoal, porque é bem interessante.

Interlocutor não identificado: E a minha outra per-
gunta é se vocês tinham enfrentado esse tipo de 
problema com a fita.

Guilherme Lopes Maranhão – Caixa Econômica 
Federal: Olha, eu não sei se você quis dizer multipli-
car… Tem várias fitas virtuais dentro de uma mídia 
física, é isso?

Interlocutor não identificado: Não, na verdade no 
momento em que ligar um canal, um confrade seu 
abriria várias sessões e gravaria tudo dentro de uma 
fita. Ele transforma em blocos que não necessaria-
mente são de uma ou outra, são vários bloquinhos 
que pega e grava? Não, eu acho que o [TSM] não 
tem essa capacidade, nós gravamos mesmo como 
se fosse um [damp]. Entendo que você fale como 
benefício, pois acaba ganhando tempo…

Interlocutor não identificado: Mas no restore isso 
acaba sendo um complicador…

Guilherme Lopes Maranhão – Caixa Econômica 
Federal: Sim, é verdade. Em network realmente 
não temos nada para ambiente de proteção, temos 
muito armazenamento em disco AMC, mas para 
backup não temos nada AMC. Entretanto são muito 
bem posicionados na questão da parte de duplica-
ção, o network também… É uma preocupação sim, 
vocês até comentaram sobre deduplicação, que na 
verdade muitas vezes é impactada. Impactar ou não 
o licenciamento, é uma preocupação né? Hoje te-
mos o TSM, cujo licenciamento é um pouco com-
plicado, porque licencia o dado que está guardado. 
Se você tiver uma base de 500 Gb e fizer 100 ve-
zes seu backup, sua licença tem que ter 100 vezes 
a capacidade de gravação de 500 Gb. Enquanto em 
muitos outros softwares, na verdade você tem 500 
Gb de licença independente de quantas vezes gra-
var aquele dado.

Hoje nós temos uma licença de TSM de aproxima-
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damente 2 Pb de dados já guardados. Eu acredito 
que se você for à origem, isso viraria 400 Tb ou 500 
Tb, até menos, não tenho ideia. Mas é interessante 
que o licenciamento de vocês seja por slots da fito-
teca, não conhecia esse tipo.

É até legal conversarmos também e chegar a um 
ponto com toda essa experiência, para definir qual a 
melhor forma de licenciamento, que pode facilitar a 
produção e, obviamente, para que possamos otimi-
zar o investimento e tudo mais.

Voltando à sua pergunta principal, eu não sei te di-
zer exatamente, acho que o TSM não faz isso, por-
que conseguimos ver claramente o arquivo dentro 
de um arquivo. Imagino que quando você faz essa 
multiplicação é possível até que tenha um pedaço 
de um arquivo numa fita e um pedaço na outra.

Interlocutor não identificado: Bom, fizemos alguns 
testes e muitas vezes você coloca uma multiplexa-
ção muito alta e começa a gravar vários backups ao 
mesmo tempo na fita, o que vai esbarrar no limite 
de 128 Mb por segundo, que é a capacidade do dri-
ver. Então você acaba fragmentando seu backup e 
depois não vai ter restore, o que é um problema, vai 
demorar mais a restaurar.

Outra questão que eu queria evidenciar é: pelo tipo 
de serviço que a Caixa presta, então vocês têm só 
o cliente interno, o que torna fácil definir o que vai 
ter backup, prazo de retenção, toda essa dificuldade 
numa política que enfrentamos na hora de imple-
mentar, quem trabalha com o tema sabe bem disso. 
Mas na Dataprev, como temos vários clientes, só 
recentemente o pessoal da área de negócios tem se 
preocupado em levantar do que é necessário fazer 
backup, pois antes o cliente pedia para copiar tudo. 
Geralmente fica muito complicado, porque nós te-
mos diversos clientes, então é uma dificuldade que 
tínhamos em relação a isso.

Outra questão, só para finalizar, que é sobre padro-
nização, eu tenho ouvido essa palavra nos últimos 
dez anos repetidas vezes e tenho feito vários tra-
balhos sobre isso, mas não percebo avanço. Padro-
nização para mim é ferramenta, se tenho a mesma 

ferramenta nos três CDs, na hora de restaurar, o 
dado é o mesmo… Qualquer um, basta que a ferra-
menta que gravei e a que vou restaurar seja a mes-
ma. Então ficam falando de padronização e às vezes 
fico meio sem saber o que é isso.

Guilherme Lopes Maranhão – Caixa Econômica 
Federal: Vamos lá, você falou do problema com 
clientes e nós temos vários também, porque cada 
gestor administra um tipo, por exemplo, um gere 
empréstimo e outro gere o Bolsa Família, mas am-
bos falam assim: “Eu quero fazer backup Full todo 
dia para guardar pelo resto da vida”. Eles sabem 
que isso tem um custo e hoje realmente tentamos 
sensibilizá-los, porque são os donos dos dados, não 
tem outra pessoa a não ser eles mesmos para dizer 
o que temos que fazer com aquele dado. Nós so-
mos apenas servidores, por isso temos que atender 
dentro da medida do possível (claro que colocando o 
custo que vai ser gerado ao guardar o dado por tan-
to tempo e o benefício que vai trazer para o cliente).

Muitas vezes não há benefício, então a gerência de 
operações tem esse problema diariamente, eles 
têm uma célula específica para coletar pontes de 
nível de serviço em que essas políticas são inscritas 
– se o backup é diário, semanal, mensal etc. Temos 
clientes internos, clientes externos e muitos minis-
térios que também fazem uso dos serviços, princi-
palmente sociais. Somos o braço social do governo 
nesse sentido, operacionalizamos todas essas “bol-
sas” e benefícios, quem paga, processa e lista tudo 
é a Caixa, temos que seguir o que o ministério pede.

Sobre a padronização, você falou do ponto de vista 
realmente de quem está na padronização da ferra-
menta e você a conhece. Então para você não faz 
muito sentido porque já sabe o que tem que ser fei-
to, como está o agente e como tudo acontece. Mas 
quando falamos em padronização, significa que é o 
que fazer quando chega uma pessoa nova na equi-
pe, passar alguns meses explicando serviço para 
ela, por exemplo, e muitas vezes isso não acontece. 
Na Caixa temos um problema grande de rotativida-
de de nossos funcionários, na maioria das vezes a 
pessoa que está lá e conhece muito do ambiente 
de produção, mas vai embora sem ensinar o ser-
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viço para ninguém quando aparece oportunidade 
ou outro concurso. Então falar em padronização é 
falar sobre um modo de arquivo, por exemplo, que 
tem retenção de sete dias, formatura E07 e siste-
ma, como API. Criar padronização, portanto, é criar 
um manual que explicita que o primeiro qualifica-
dor diz da retenção, o segundo diz a que sistema 
está vinculado etc. É preciso fazer padronização de 
ambiente para que as pessoas que trabalham com 
produção possam olhar para o backup que foi feito 
conseguir definir qual tipo de arquivo, qual sistema, 
dia e tipo de backup etc.

O que buscamos é realmente uma padronização 
de arquivo, de processos de backup no sentido de 
janela, porque o pessoal de produção quer fazer 
tudo largar ao mesmo tempo, para acabar logo e 
poder ficar tranquilo. É natural, todo mundo quer 
fazer isso. Mas muitas vezes isso cria alguns gar-
galos, às vezes você sinaliza que precisa de mais 
servidor, porque o seu não está dando conta, está a 
100% o tempo todo. Mas se ele tem uma janela de  
backup de oito horas e você deixa ele a 100% du-
rante duas horas, depois fica a 2%, parado. Dessa 
forma, padronização é orientar como deve ser esca-
lonada essa janela de backup, como o arquivo tem 
que ser gravado até chegar a um ponto de poder di-
zer: “se o gestor de negócios falar que o dado tem 
que ficar guardado por 30 anos, vai ter que trazer 
dentro do padrão, pois temos uma norma ou outra 
coisa que o subsidie a pedir aquilo”. Realmente há 
padronização para tudo, mas em backup é isso que 
temos buscado.

Interlocutor não identificado: Desse tema então 
vocês têm também GMC na parte de duplicação, 
mas pelo que vi na apresentação, toda essa infraes-
trutura que você apresentou é baseada em backup 
em fita somente.

Guilherme Lopes Maranhão – Caixa Econômica 
Federal: Na verdade nós não temos nenhuma, tal-
vez eu tenha me expressado mal, A duplicação que 
temos em MC é disco. Agora, temos um disco que 
fizemos provimento há não muito tempo que tem 
a capacidade de deduplicar. Não é uma deduplica-
ção como esperado de  backup, que é própria para 

aquilo. Ele faz o que chamaram de deduplicação por 
bloco, mas traz a otimização do espaço, também 
faz deduplo por bloco, mas não tem a capacidade, 
por exemplo, de montar uma fita.

Na verdade, estamos usando hoje como ponto de 
TSM, não sei se se chama Data Stage, não sei como 
é no network, mas é quando você pega do servidor 
e traz o dado de onde está no storage e, teorica-
mente, o levaria para uma fita ou para um disco in-
termediário para depois despejar. Estamos usando 
esse recurso de disco intermediário.

Interlocutor não identificado: Então a operação é 
mesmo baseada em mídias?

Guilherme Lopes Maranhão – Caixa Econômica 
Federal: Isso, no momento sim. No mainframe usa-
mos o virtualizador e no open estamos prospectan-
do para colocar uma solução desse tipo. Também 
estamos fazendo teste agora com Over Point, que 
é uma solução que possibilita que pontos de con-
sistência sejam gerados ao longo do tempo e, para 
conseguir liberar uma base mais rápida, é só aplicar 
uma log no disco dela. Mas temos ainda nenhuma 
ordem específica para deduplicação de backup, es-
peramos que tenhamos esse ano ainda, se tudo 
correr bem.

Interlocutor não identificado: Isso seria um proble-
ma, porque a quantidade de arquivos é muito gran-
de. Só que, quando fizer backup através de tempo 
incremental, até fazer a leitura gastaria quase o dia 
todo. Fizemos uma sincronização diária na área de 
disco do próprio servidor de backup, que sobe para 
um que lê localmente, por isso o backup tem que 
ser diário, antes era semanal.

Guilherme Lopes Maranhão – Caixa Econômica Fe-
deral: Assim, nós também até bem pouco tempo usá-
vamos muito intensamente o expresso e realmente 
eu participei de uma reunião que dizia ser um pro-
blema, pois na verdade era um desafio fazer backup, 
mas ouvi também que temos expertise muito grande 
nessa questão de backup de expresso. Eles criaram 
um portal que consegue recuperar regularmente uma 
mensagem, eu ouvi e achei bastante legal. 
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Elino: Olá Guilherme, sou Elino, do Rio de Janeiro. 
Tenho duas perguntas só, que não tem a ver com 
tecnologia em si. Sua equipe é totalmente aparta-
da de uma maneira a perfil de desenvolvimento ao 
suporte também? E segundo, você falou de rotati-
vidade, que é um problema que todos temos, como 
vocês têm feito a contratação hoje? Vocês buscam 
pessoas mais generalistas ou com a tecnologia es-
pecífica que vocês necessitam?

Guilherme Lopes Maranhão – Caixa Econômica 
Federal: Vou responder de trás para frente, porque 
está mais fresco, e vou pedir para você repetir a 
primeira parte em seguida. Temos dois vieses, o de 
serviço terceirizado, em que contratamos por de-
manda: eu digo para a empresa o que precisamos e 
os responsáveis vão escolher o profissional que vai 
nos atender e, se isso não ocorrer, a multamos. Mas 
sabemos que na prática isso é bastante difícil, não 
temos conseguido encontrar profissionais no mer-
cado, sejam terceirizados ou que passaram no con-
curso da Caixa, que têm especialização profunda. 
Todos são realmente generalistas e quando surge 
determinada situação, consultam o manual, abrem 
chamado de consulta ou precisam ir atrás para des-
cobrir o que fazer. Temos pouquíssimos profissio-
nais na produção que não olham para o que tem ao 
lado, que sabem o que fazer. Hoje é uma dificuldade 
muito grande conseguir isso.

E a primeira pergunta é em relação ao ambiente de 
alta disponibilidade, se tem alguma vinculação com 
alguém? Foi isso? Entendi?

Elino: Se essas pessoas que estão trabalhando 
nessa área são exclusivas ou também trabalham 
com desenvolvimento e suporte?

Guilherme Lopes Maranhão – Caixa Econômica 
Federal: As pessoas locadas na unidade de alta 
disponibilidade se relacionam com as equipes de 
produção e suporte, porque suporte continua sen-
do prestado pelos centralizadores da produção. Em 
que sentido? É preciso manter dentro do servidor, 
ainda com o pessoal da produção. A expectativa 
é que consigamos entregar realmente o servidor 
pronto, que mexamos nele com essa equipe, mas 

no momento eles interagem, são muito mais físicos 
para poder disponibilizar servidor: ligam a rádio, li-
gam a placa de gerência, avisam o centralizador de 
produção quando o servidor está entregue, mas é só 
até aí que fazem. A vinculação é só com a unidade 
do data center e o relacionamento com as unidades 
de produção, é mais ou menos assim que funciona. 

Interlocutor não identificado: Muito obrigado, Gui-
lherme. Agora para apresentar o Serpro, sobre ar-
mazenamento do expresso, o Fernando e o José.
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José – Serpro: Bom dia, pessoal. Vamos tentar usufruir ao máximo esse stand 
de vocês, se não pudermos responder alguma coisa agora, estamos à dispo-
sição para mandar depois e detalhar mais. Sou José Sarton, do Serpro, onde 
cuidamos do desenvolvimento, do negócio e uma parte de suporte do expresso. 
O Fernando, que vai falar daqui a pouco, é o responsável pelo centro de dados. 
Então vamos tentar compor uma apresentação para vocês.

Fernando – Serpro: Bom dia pessoal, meu nome é Fernando e eu trabalho no 
Serpro, na parte de centro de dados, há mais de dez anos. Hoje o expresso é um 
dos principais produtos que entregamos ao Governo Federal, fazemos a parte 
de produção, centro de dados, conectividade e questões de armazenamento. 

Só para contextualizar, apresentamos uma planta do centro de dados, na minha 
área, DNIT. Temos três data centers e todos têm parte de armazenamentos, 
virtualização de armazenamento, backup, AMC, Cover Point, essas tecnologias 
todas. Vamos citar um pouco mais de como fazemos essa questão: usamos 
snapshot para poder conjuntamente fazer o portal de recuperação granular de 
uma mensagem, e tiramos uma foto.

Basicamente essas são as tecnologias, temos “N” fornecedores. No caso do 
expresso, em específico, usamos IBM no armazenamento. Acho que todos aqui 
estão padecendo da mesma questão: evolução, de 2009 para cá é possível per-
ceber evolução no armazenamento em disco, estamos agora com aproxima-
damente 4,7 Pb, o crescimento é exponencial. Agora já estamos mexendo com 
muita coisa de Big Data como serviço, com nuvem, e isso só aumenta, estamos 
trabalhando cada vez mais com deduplicação, com armazenamentos com mais 
contierização. Temos feito aquisições e usado flash especificamente para algu-
mas coisas.

Temos algo bem parecido com o TSM em nossa infraestrutura de backup, mas 
temos mainframe e open também, além disso, temos mais ou menos cinco mil 
servidores, dois mainframes. Na parte de open com TSI, usamos stage] para 
disco de pool, que são usados tanto para subir o primeiro estágio e para  restau-
ração. Temos alguns casos de backups de grande volume de PW, que demoram 
horas e horas. Por isso usamos algumas vezes flash para conseguir reduzir esse 
tempo, essa execução e a indisponibilidade dos serviços. Estamos com o tesou-
ro gerencial da STM trabalhando em Teradata, na verdade trata-se de uma qua-
lice, uma caixa, hardware de mercado da Dell, armazenamento IBM. Mas é uma 
qualice que entra no meio desse parque e temos toda a questão processual que 
precisamos fazer para conseguir inclui-la.

Há algumas coisas que não falei sobre replicação, temos uma de alguns servi-
ços de Brasília para São Paulo e vice-versa. Temos também salas intermediá-
rias, porque o problema de replicação é que de uma cidade a outra há mais de 
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400 km de distância, por isso não conseguimos fazê-la de forma síncrona – fa-
zer a gravação em ambos simultaneamente –, além disso, a sede de Brasília no 
nosso data center é regional, portanto fazemos tanto replicação síncrona como 
assíncrona para garantir que o dado esteja fora, preservado.

Nossa fitoteca é bem semelhante à de vocês, temos duas, uma para cada data 
center e, mesmo não estando sujeitos a regras de compliance, como presta-
mos serviços estruturantes do governo, também as temos por uma questão de 
dados. Pelos mesmos motivos apresentados anteriormente: fitas são baratas, 
mas dados são impossíveis de perder. Por isso fazemos backups além de repli-
cação, que estão em duas fitotecas usando PSI.

Temos, portanto, a questão de cluster geográfico, que na verdade requer, por 
baixo, replicação de dados para que você consiga, por exemplo, subir. Temos 
quem faz virtual, o ativo mesmo, em Brasília e São Paulo, que “ativam o ativo”, 
pois há sincronia. É uma tecnologia interessante que foge um pouco disso, pois 
é de replicação. Temos alguns serviços replicados entre as cidades como Sico-
mec, Siaf, Receita Net, Cfaz, Sped e outros que estamos renovando.

Também trabalhamos com conteúdo fixo. Para o Sped são nove milhões de 
acessos remotos por dia. Temos uma carga que é guardada, são armazenamen-
tos de documentos que têm requisito legal, mas não são tão caros e, de certa 
forma, não faz sentido armazená-los nem em fita nem em disco. 

A primeira retenção feita em banco pelo Sped é de três meses, aproximada-
mente, são as notas mais quentes depois daquele período que passa sobre 
consultas, que consegue ter acesso. Nesse caso é usado para o Sped e para o 
E-processos, porque são processos digitais da Receita. Para qualquer tipo de 
chamado eles abrem um processo digital com dados etc., os documentos en-
tregues são armazenados no conteúdo fixo, que são dados que têm período 
pequeno de acesso, dados frios. Esses sistemas são de certa forma on-line, em 
backup não dava para fazer conteúdos fixos, apenas fazer download de tudo se 
que consegue.

José – Serpro: Eu trabalho já há bastante tempo no correio. Sempre foi um pro-
blema para backup no Serpro, porque se o backup for de sistemas diferentes 
dos “normais” ou de outras aplicações – já trabalhamos com PSM puro –, não 
nos atende. Em determinado momento, a janela de backup e restore começou 
a ficar maior do que nossa disponibilidade, então começamos a procurar outras 
soluções. Atualmente trabalhamos com uma solução composta de tecnologia 
da Imecap, IBM e Unais. Isso quer dizer que usamos toda a infraestrutura de 
discos. Depois vou explanar falando a respeito, com mais detalhes em cada 
ponto, mas primeiro explicarei o que temos aqui. 

Essa tecnologia utiliza snapshots diários do sistema de arquivos – guardamos 
atualmente cada snapshot por 40 dias e fazemos seu restore através do portal 
TSM. Então nossa área de produção acessa um site web, comanda qual caixa 
deseja restaurar e volta em nível de caixa, bem granular. Essa tecnologia tem 
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nos atendido há muito tempo, queríamos inicialmente faz mais snapshots, 
oito por dia pelo menos, mas percebemos que era muito e precisaríamos abrir 
muito espaço para guardar esses dados e optamos por trabalhar com apenas  
um snapshot.

Só que o correio tem problemas por ser muito dinâmico. As pessoas recebem 
e apagam arquivos pequenos no mesmo dia, cada e-mail, no caso do expresso, 
vira um arquivo. Então a cada pequena mudança, a cada pequeno detalhe, você 
faz reindexação, gerando, nesse sentido, novos snapshots que começam a se 
armazenar, o que faz com que os dados que ficam guardados para ser restau-
rados depois vão crescendo. Questões inerentes dessas tecnologias. A vanta-
gem é que para restore imediato, em um dos planos que tínhamos com o TSN, 
precisávamos restaurar uma caixa e reinstalá-la, perdíamos muitas horas para 
trazer toda aquela base e extrair a caixa que queríamos, mas o snapshot resol-
veu esse problema.

Então eu concluí que a informação já está na caixa do usuário e que em questão 
de minutos o restore é feito. Mas há background: o custo dessa solução é bem 
elevado. Então hoje temos média aproximada de todos nossos dados alocados: 
40% mais ou menos é dado útil para a produção e 60% do expresso para o usu-
ário é snapshot dos dados do backup, dados de gerenciamento da própria solu-
ção. Estamos satisfeitos com o desempenho há muito tempo, mas esse modelo 
de um backup por dia não nos atende mais, estamos indo por um caminho em 
que não queremos apagar nenhuma mensagem, pretendemos guardar todos 
os e-mails de nossos usuários. 

Temos questões legais, por exemplo o marco civil, que diz que precisamos ar-
mazenar os logs de acesso por pelo menos seis meses, enquanto os dados de 
aplicações, por exemplo, queremos guardar por pelo menos um ano todas as 
mensagens dos nossos usuários, tanto internos do Serpro quanto externos, 
mas para isso precisamos adquirir algumas coisas para conseguir evoluir.

Já começamos a estudar outras tecnologias, como o ZFS, que é um sistema 
de arquivos de storage baseado em servidores, é um software com o sistema 
livre. Se você coloca o ZFS em um sistema de servidores, os arquivos vão ter 
acesso a gerenciamento de dados integrados. Então, você alinha servidores de 
dados com o software de sistema de arquivos bem avançados, gerenciadores 
de dados e uma solução que virtualmente se compõe num storage chamado de 
ZFS, que esperamos que seja solução mais barata e com níveis mais flexíveis de 
utilização, de colocar os dados que vão ficar a longo prazo num disco de baixa 
performance, num disco mais barato, por exemplo. Nossa ideia é que os dados 
fiquem pelo menos um ano retidos e, se nosso usuário quiser, pode estender o 
contrato. Então, ao contratar uma caixa de expresso por um ano, você teria o 
seu backup e se quiser mais tempo, a vida inteira, por exemplo, basta contratar 
o storage necessário para isso.

Fernando – Serpro: Vou aproveitar o gancho aqui e finalizar essa parte gra-
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dual, para na sequência contextualizarmos o problema e mostrar porque nós 
estamos aderindo a essa solução. Nossa arquitetura, grande marco que temos, 
separa nossa rede SAM da rede LAN. Temos a questão dos snapshots que são 
tirados, que são disponíveis aqui nesse portal. Então qual é o grande problema? 
Não dá para trabalhar na base viva. A grande questão do snapshot é que é preci-
so ter uma base que não é viva. Hoje é possível na granularidade, recuperar uma 
mensagem de forma rápida, já temos alguns problemas pois não conseguimos 
manter a ideia original da quantidade de snapshots que gostaríamos de tirar.

De fato temos 250 Tb mais ou menos alocados ao expresso do Serpro e clien-
tes, e aproximadamente menos de 50% dessa área útil está sendo ocupada com 
snapshots. Como estamos crescendo e temos a expectativa de aumentar ainda 
mais, o governo tem a premissa de se utilizar e temos um cronograma de im-
plementação em outros órgãos.

Isso fica inviável ao longo do tempo, porque a tendência é cada vez mais não 
apagar dados, o que já é conceito de todo o mundo, a pessoa ativa o Flager e re-
tira o arquivo, mas não o apaga por diversos motivos. Essa questão não vai mu-
dar para arquivos pequenos, isso é característica do correio e de seu protocolo. 
Então chegamos à conclusão que a questão é não só de custo, principalmente 
com essa quantidade crescente de correios, teríamos problema sério de infra-
estrutura, pois não conseguiríamos dar escala e se descermos ficaria inviável 
economicamente, por isso começamos a procurar a melhor solução.

Aqui somos todos do governo, nosso problema hoje é que não avançamos mais 
na questão de orçamento, investimento não é barato e estamos todos con-
tingenciados, nossa expectativa é de mudarmos nossa arquitetura este ano, 
implementando ZFS e de alguma forma migrando, utilizando outras tecnologias 
em outros serviços, migrar o expresso para uma solução que vamos ter maior 
escalabilidade e, na verdade, mudar até a forma do software trabalhar com re-
lação a isso. 

Acho que, de certa forma, o principal é contextualizar o problema, infelizmente 
vimos que é inviável conseguir escalar isso para a quantidade de demanda que 
temos e para o ambiente que pretendemos conseguir. 

José – Serpro: Estamos agora com essa restrição orçamentária, temos que in-
vestir um pouquinho mais nessa solução para expandir um pouco mais as li-
cenças, que é a inteligência da solução e, por baixo, é storage normal, IBM. A 
diferença é o gateway que faz essa inteligência do snapshot. Estávamos com 
uma limitação de agrupamento de disco que precisamos fazer e esgotamos. 
Ainda temos que aumentar o ambiente e colocar clientes, porque não param 
de entrar e as caixas estão aumentando de tamanho. Os backups precisam ser 
armazenados por mais tempo, então estamos investindo com a expectativa de 
que no ano que vem a nova solução já comece. 

Essa solução do ZFS está em estudo. Fizemos um laboratório e só não batemos 
o martelo ainda porque não foi autorizada a aquisição. É um mundo bem dife-
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rente do que estamos acostumados, do que tínhamos antes para o que mudou. 
E para o [ZFS] vai se alterar mais ainda. Por fim, a área de correio tem sido no 
Serpro percursora de novidades e mudanças para o centro de dados. Então fica-
mos brigando com eles, no bom sentido, para sempre evoluir, sempre pesquisar 
e trazer soluções, expectativas novas para o nosso dia a dia e para conseguir 
atender da melhor forma nossos usuários.

Fernando – Serpro: Para revisar, não sei se vocês trabalham com ZFS, se al-
guém já estudou ou ouviu falar. O ZTS é um file system, assim como outros, os 
próprios XFS e EXT que utilizamos, entretanto esse software tem uma lógica de 
sistema bem interessante, com performances assim como o Teradata, vendido 
em capsulado. Mas é de T livre, código aberto, entretanto com players iguais 
aos de caixa e outros que já vendem storages ZFS.

José – Serpro: Vou só abrir parênteses, usamos o sistema de arquivos ZFS  
no expresso ainda no nível de baixo desse servidor, em nossos arquivos do  
[Linux] e em alguns servidores específicos que armazenam mensagens de pra-
zo mais longo. Então, o que precisamos agora é evoluir, porque hoje fazemos  
tudo manualmente.

Fernando – Serpro: No nível do SO do hardware, a mudança é subir um nível 
para que você de fato tenha ganho para tudo.

José – Serpro: E toda a questão que o hardware de storage traz, facilidade de 
gerenciamento e tudo que o IBM não tinha.

Fernando – Serpro: De certa forma a questão principal é o custo, que chama-
mos de segredo de benchmarking de SGDB, porque de fato quando você vê 
muitos benchmarks e é importante olhar o file system. Usar ZFS muitas vezes 
traz muitas performances. Então quando você acha alguns desses softwares, 
percebe que muitos estão rodando na verdade o que chamamos de “segredo”, 
vai muitas vezes usar ZFS para aumentar a performance do SGBD. Então assim: 
não quer dizer que não há performance, mas a “mágica” está relacionada ao 
tipo de file system que se usa.

A questão de vários recursos on-line e em tempo real, e aplicação de missão 
crítica é característica da arquitetura distribuída do ZFS com maior eficiência. 
Apesar de ter mais de dez anos de história é uma concepção relativamente 
nova, nem todo mundo usa, pois é uma área que já está bastante consolidada. 
Ou seja, o ZFS já está há um bom tempo no mercado e sendo utilizado inclusive, 
se não me engano, em algumas distribuições em Linux já o usam como padrão. 

José – Serpro: Nossos estudos mostraram que temos custos mais baixos den-
tro da solução como um todo, é custo por cada megabyte ou cada gigabyte do 
sistema de arquivos de storage, vimos pelas cidades quase oito vezes menor 
custo para o mesmo desempenho.

Nos preocupamos muito com o que nosso especialista disse sobre a quantidade 
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de operações que o sistema de discos faz, AIOps. Prestamos muita atenção a 
esse detalhe, então conseguimos níveis bem altos, satisfatórios, porque o cor-
reio é um consumidor muito intenso do sistema de arquivos. O AIOU, em cima 
do sistema de arquivos, é bem pesado e causa lentidão, um atraso no sistema 
de arquivos que atrapalha muito a nossa vida. Principalmente no sistema de 
correio, em que você tem arquivos que guardam as mensagens e os arquivos de 
índice que chamam essas mensagens – e são bem sensíveis a qualquer tipo de 
lentidão ou atraso –, por isso nos preocupamos muito.

Resumindo, o ZFS dá a performance necessária com custos mais baixos e com 
mais flexibilidade. Além disso, quando chamamos de overbook de storage, é 
porque não temos mais aquele conceito de a pessoa ter uma caixa de um gi-
gabyte reservada no sistema de arquivos. Na verdade, essa cota é meio virtual, 
damos uma cota de acordo com o modelo de negócio que definimos e vamos 
monitorando se o sistema de arquivo está sendo utilizado, se não está, se pre-
cisa de disco e vamos encaixando para tentar otimizar nossos recursos.

Estamos pensando em fazer o movimento de sair do backup e tratar tudo como 
sistema de arquivos, ainda temos fitas na arquitetura antiga do Metap, pois 
quando passamos para backups mensais e anuais, em algum momento ainda 
levávamos para fita. Isso ainda devemos continuar fazendo na nova solução, 
não discutimos ainda em detalhes até aonde fica o sistema de arquivos, em que 
momento vamos para a fita, mas queremos ao máximo deixar os dados sempre 
disponíveis no disco. 

Para os de alta necessidade ou de necessidade imediata, a solução mais rápida 
é deixar num disco de boa performance e, quando tais dados começam a ficar 
antigos, trocamos, por isso demora um pouquinho mais para realizar uma ação 
maior. Mas pretendemos sair do modelo de backup de disco para não ficarmos 
presos em backup e restore, já que pretendemos deixar de fazê-los. O que que-
remos na verdade, como eu falei, é nada apagar enquanto tivermos suporte na 
área legal e contratual dos nossos usuários.

Fernando  – Serpro: A questão principal, especificamente para volumes gran-
des de arquivos, é: ZFS é bem específico para casos de sistemas distribuídos ou  
file system utilizado para guardar mensagens. Esse software traz vantagem 
enorme com relação à performance, pois temos a questão de deduplicação, de 
dados quentes. 

Nossos armazenamentos, assim como aquele de 8.300, já é realizado. Eles já 
têm essa inteligência, já percebem quais são os arquivos usados ou não e já os 
movimentam internamente. Logicamente tudo depende da configuração. Pos-
so fazer alocação específica numa parte de flash, por exemplo, que tenho para 
caso específico de backup, criei um pool para um tipo de afirmação específica 
para conseguir que aquele caso tivesse mais performance e conseguisse reduzir 
o tempo de downtime que preciso para fazer backup desses grandes volumes.

Em outros casos, entrego para a caixa inteira e deixo gerenciar, pois tem inteli-



29Fórum de TIC Dataprev Backup

Armazenamento e backup do expresso: Visão atual e visão futura
Fernando e José

gência suficiente para saber qual dado é mais quente, qual está sendo utilizado 
ou não e o aloca em dflash, inclusive, no caso do HCP uma parte está interli-
gada. Tenho o flash, SSD, Sais, HCP e o último nível que seria a fita. Com isso 
chegaria até quatro níveis. Esses tipos de tecnologias estão disponíveis para 
qualquer tipo de armazenamento, seja ZFS ou não. Em específico, no caso do 
correio e outros bem interessantes, existe uma característica do ZFS que se ali-
nha muito bem ao tipo de file system que o correio usa. Então é nesse sentido 
que está bem casado o projeto.

José – Serpro: Então está otimizado para esse cenário de arquivos pequenos, 
consumo intensivo de AIOU de disco, backup e restore. Temos nosso labora-
tório, em parceria com a Nextemp, mas temos outros três. Fizemos consulta 
pública e vamos soltar edital sobre esse tema.

Fernando – Serpro: O que José fala é sobre fazer uma escolha, talvez seja me-
lhor verificar qual seu tipo de uso, se é virtualizado ou não. Você pode comprar 
a caixa, pode fazer parte do seu ambiente, pode usá-la em um virtualizador de 
fibra interna, verificar se vai ter um 0800 ou não. Essas questões são requisitos 
a definir. No caso do expresso, é extremamente indicado esse tipo de solução 
para o futuro. Hoje, a solução que damos é bem clássica: para armazenamen-
to, rede SAM com LAN específica de backup em que utilizamos snapshot, uma  
cópia estática, ou seja, para que não aconteça de não conseguir performan-
ce, com milhares de AIOU por segundo, pois tentar fazer qualquer trabalho em 
cima seria impossível.

Fernando – Serpro: No outro caso sobre NFS. Ainda estamos estudando, mas 
vamos implementar. Certamente teremos alguns percalços, porque não existe 
implementação sem percalço, mas, em termo de tecnologia, baseado no cená-
rio que vimos, conseguimos ainda sobreviver ao cenário atual. Se não conse-
guíssemos não teriam sido barrados os investimentos teriam que ser feitos, 
senão o correio pararia. Temos condição de produzir e, entretanto, por questões 
de custo e de evolução, precisávamos mudar no sentido que estamos propondo 
para o futuro. Nossa solução é muito baseada no novo, em nossa estrutura de 
armazenamento. Hoje tudo indica que estamos indo à linha do ZFS exatamente 
para poder sair, muda o conceito, não teríamos mais backup, mas de certa for-
ma passamos a ter todo esse dado vivo lá dentro, guardamos ponteiros etc. e 
deixamos o próprio usuário, ou gestor, fazendo a administração.

José – Serpro: Para isso temos que fazer operações também na aplicação, tra-
tar em conjunto com o projeto de aquisição. Esperamos decidir a parte da tec-
nologia de hardware da aquisição e, em sequência, tentamos adaptar a aplica-
ção para isso.

Fernando – Serpro: Temos uma ideia que: se tudo melhorar até o segundo se-
mestre, pretendemos ainda voltar com isso, para que no início do ano que vem 
já possamos ter essa tecnologia, que de fato vai trazer, além de tudo, muito 
ganho de performance, melhoria para os gestores e autonomia para os órgãos 



30Fórum de TIC Dataprev Backup

Armazenamento e backup do expresso: Visão atual e visão futura
Fernando e José

que atendemos. Mudar o cenário em que passamos a ter essa nova visão, ou 
seja, uma visão de trabalhar e integrar uma interface só com tecnologia – não é 
preciso fazer esse “mix” que fizemos para conseguir atender. Seria uma tecno-
logia mais linear, que basicamente seria única e atenderia a todos.

José – Serpro: É uma tecnologia que tem potencial para atender várias aplica-
ções, não só o correio, que é a primeira que a ser estudada.

Interlocutor não identificado: Com isso encerramos o fórum sobre backup. 
Agradeço aos palestrantes, a César também, que veio de São Paulo para apre-
sentar. Em caso de dúvida ou questões sobre o fórum, podem entrar em conta-
to conosco da comunicação social pelo e-mail: comunicação@dataprev.gov.br. 
Muito obrigado.
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