
“Página não encontrada”: cuide do tráfego do seu site 
Por Patricia Azeredo 
 
Excesso de tráfego em sites nem sempre é negativo, mas na maioria dos casos pode tirá-lo do 
ar e causar prejuízos. Será possível evitar esse rush virtual? 
 
 
“Página não encontrada”, “Tente novamente mais tarde”, “Serviço indisponível”. Estas 
mensagens não apenas irritam o usuário, como também são o pesadelo de administradores de 
rede e webmasters. Afinal, se o cliente não consegue acessar o site, procura outro. No caso de 
sites governamentais, problemas de acesso podem causar prejuízos ao cidadão.  
 
Então, excesso de tráfego é um número de acessos além da capacidade do site? Sim, mas 
segundo o vice-presidente da empresa de Armazenamento de Dados Alog Data Center, Marcus 
Moraes, este tráfego pode ser dividido em dois tipos.  
 
“Há o tráfego indesejado, feito para derrubar o site, como o gerado pelos ataques de negação 
de serviço - nos quais milhares de máquinas controladas por cavalos-de-tróia acessam um site 
simultaneamente - e o tráfego desejado, como o que acontece em época de Natal ou volta às 
aulas em sites de comércio eletrônico - diferencia.  
 
Cada tipo demanda um tratamento específico. Moraes explica que o tráfego indesejado exige 
análise em tempo real e bloqueio imediato dos endereços de onde vem o ataque. Já o tráfego 
bem-vindo merece tapete vermelho virtual: estudos de previsão de demanda, infra-estrutura 
adequada e avaliação das estatísticas do site visam entender e prever o comportamento do 
usuário. Tudo para fornecer o melhor acesso possível.  
 
Muitos profissionais da área pensam que, uma vez criado o site, basta colocá-lo no ar e não 
fazer mais nada. Contudo, deve-se estar atento ao local de hospedagem do site, à infra-
estrutura e ao planejamento, de modo a evitar surpresas desagradáveis.  
 
Escalabilidade: ação que resolve  
 
Uma das medidas mais citadas entre os administradores de rede para deixar o site sempre 
disponível consiste na escalabilidade. O que mais parece um palavrão significa uma estrutura 
adaptável, na qual um certo número de servidores é alocado de acordo com a quantidade de 
acessos que o site demanda em determinado período.  
 
O site da Receita Federal é conhecido por lidar de forma eficiente com grande número de 
acessos. Em 2005, foram entregues mais de 20 milhões de declarações do Imposto de Renda, 
sendo que 98% das declarações de IR Pessoa Física foram realizadas pela Internet. Tornar isso 
possível exige uma infra-estrutura escalável, segundo o Coordenador de TI da Receita Federal, 
Donizete Vitor Rodrigues.  
 
“Existe um parque de servidores onde reside o site master da Receita, que possui 
balanceamento de carga capaz de aumentar o número de servidores de acordo com a 
demanda. Também é realizado um monitoramento permanente do tráfego no site e há ainda 
redundância de servidores e de links - explica.  
 
A escalabilidade pode atuar de outra forma: suspendendo processos não prioritários de modo a 
alocar banda e capacidade de processamento para o site. E não basta apenas aumentar o 
número de servidores disponíveis aleatoriamente: monitorar o tráfego e distribuir a carga em 
tempo real torna-se imprescindível. É o chamando load balance, ou balanceamento de carga.  
 
Demanda prevista X Acessos inesperados  
 
 
 



Por outro lado, um exemplo recente de site indisponível devido à grande quantidade de 
acessos ocorreu na venda de ingressos para o show do U2, em São Paulo, pela Ticketronics. 
Procurada pelo TI Master, a empresa não se pronunciou a tempo para o fechamento desta 
matéria. Quem comenta o caso é Rodrigues, da Receita Federal, alertando para a necessidade 
de avaliar previamente a demanda gerada pelo site.  
 
“Se você imagina uma quantidade de usuários e limita o número de acessos simultâneos, pode 
gerar problemas. Na Receita, este limite existe, mas está dentro da demanda. As estatísticas 
do ano anterior servem de base para estabelecermos o número máximo de acessos 
simultâneos. Também são feitas previsões de aumento de demanda - revela. 
 
Corretoras voltadas para investidores home-broker (que gerenciam seus investimentos de 
casa) precisam estar disponíveis o tempo todo, sob pena de fazer seus clientes perderem 
dinheiro. O site da corretora Ágora Senior sofreu com congestionamento em fevereiro, gerando 
repercussões negativas. Segundo o responsável pela Comunicação Corporativa da Empresa, 
Evandro Pagy, foi uma situação imprevisível inerente ao mercado oscilante da Bolsa.  
 
“O congestionamento deveu-se a uma inesperada alta da Bolsa, inimaginável até para os 
especialistas que acompanham o dia-a-dia desse mercado. O investimento em tecnologia, 
obviamente, pressupõe uma expectativa de utilização. Justamente essa expectativa fugiu ao 
controle não só da Ágora Senior, mas do mercado como um todo, terminando por gerar uma 
sobrecarga nos sistemas de home-broker – afirma Pagy.  
 
O Gerente de Tecnologia do Unibanco, responsável pelo site InvestShop, Jorge Ramalho afirma 
não ter sido afetado por essa alta da Bolsa e dá a sua receita para evitar o excesso de tráfego: 
fugir da terceirização e valorizar atributos como a agilidade.  
 
“Recomendo ter uma infra-estrutura dedicada e equipe própria, para trabalhar a capacidade de 
responder ao aumento de utilização de CPU, banda e processamento. Postura pró-ativa e 
capacidade de reação são fundamentais. Nós avaliamos diariamente o volume de acesso aos 
servidores web, de aplicação e de banco de dados, bem como o firewall e o uso dos links. 
Nunca trabalhamos acima de 60% do consumo de banda – explica.  
 
Soluções possíveis  
 
A Caixa Econômica Federal também apresentou problemas no início do ano com o sistema 
Conectividade Social, usado por empresas para efetivar o desligamento de empregados e 
permitir o saque do FGTS. Só em dezembro, o site da Caixa teve 33.329.200 acessos em 
número de hits (ações registradas no servidor web, como baixar arquivos, imagens ou páginas 
do site).  
 
“Existem 3 milhões de empresas certificadas para acessar o Conectividade Social, sendo que 
80% dos desligamentos são realizados através deste sistema, quando a meta era de 60% - 
argumenta o Superintendente Nacional de Ambiente Tecnológico, Júlio Flora.  
 
A CEF está realizando estudos para fazer upgrade nos equipamentos. Atualmente, cada um 
dos 15 servidores do banco permite 400 acessos, num total de 6 mil acessos simultâneos. Foi 
experimentada a virtualização (instalação de software capaz de fazer um servidor funcionar 
como se fossem vários) em cinco desses computadores, aumentando o número de acessos 
para 1200 por servidor. Segundo Flora, esta medida causou a diminuição do número de 
reclamações.  
 
A contratação dos serviços de um Data Center é outra solução possível. O Diretor da Exceda, 
Claudio Marinho cita algumas características técnicas de um Data Center capaz de lidar com 
tráfego pesado.  
 
“É importante ter uma vasta estrutura de distribuição de servidores de conteúdo, fisicamente 
localizados na borda da Internet - onde o usuário final se conecta, ou seja, nos provedores. 
Assim, há um ganho de performance.  



Isso também é vantajoso em termos de disponibilidade e segurança, pois um hacker não 
conseguiria derrubar, no nosso caso, todos os 16 mil servidores que temos espalhados pelo 
mundo - afirma.  
 
Medidas em menor escala também funcionam  
 
Mas nem tudo se resume a soluções complexas e grandes estruturas. Fazer caching nos 
servidores (armazenar localmente as páginas mais acessadas) pode melhorar a performance 
do site. Ter imagens com tamanho reduzido também influencia no consumo de banda, se o 
site for transacional, isto é, onde se realizam transações interativas, em geral – mas não 
necessariamente - financeiras.  
 
Marcus Moraes destaca outra técnica: desviar o tráfego indesejado para um “buraco-negro”, 
fazendo com que os pacotes sejam descartados pelo roteador. Contudo, este artifício funciona 
apenas se a reação do administrador de redes for rápida, de 10 a 20 segundos.  
 
Quando perguntado sobre o que recomendaria para evitar o excesso de tráfego em sites, 
Claudio Marinho traz um novo ângulo para a questão.  
 
“O excesso de tráfego nem sempre é negativo, como por exemplo para empresas de negócios 
na Internet. O objetivo delas passa a ser atender ao excesso de tráfego, ao invés de evitá-lo. 
Afinal, neste caso, o tráfego é o motivador de negócios on-line - analisa.  
 
Se você já teve que lidar com situações de excesso de tráfego, conte-nos seu case! Acesse o 
blog do TI Master. 
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