
O Itaú inclui satélite e celular no plano de
contingência para a transmissão de dados
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em Mairinque (SP), foi rompido. Mas para os clien-
tes e funcionários do banco Itaú as operações con-
tinuaram normalmente, graças a um plano de con-
tinuidade dos negócios. Disposto a manter suas 3
mil agências e postos de serviços operando ininter-
ruptamente e com alta disponibilidade, para aten-
der cerca de 10 milhões de clientes, a TI do banco
desenhou um poderoso plano B. Há estratégias va-
riadas de contingência, desde a adoção de rotea-
mentos alternativos em suas redes até o uso de
backup por satélite. Afinal, todos os dados e tran-
sações do banco precisam continuar operando em
tempo real, tanto no caixa eletrônico quanto nos
terminais usados pelos gerentes. "Toda agência
precisa ter um plano B. Continuidade de negócios é
um tema de extrema importância e fundamental
para uma empresa do segmento financeiro com a
escala do Itaú" afirma João Antônio Bezerra Leite,
diretor-gerente da operação de computadores e te-
lecom do banco Itaú.

Segundo Bezerra, embora a comunicação via ter-
restre seja rápida, a instituição preferiu ser previ-

ra transmissão de dados: "O ideal é não ter todos
os ovos numa mesma cesta", diz Bezerra, referin-
do-se ao uso de tecnologias variadas. Em agências
em que a tecnologia Vsat é o padrão, a comunicação
terrestre é acionada em casos de falha. Foi essa es-
tratégia que garantiu a operação normal no inci-
dente de agosto, pois 340 agências têm seu backup
realizado via satélite. Outras 200 encontram-se
em fase de implantação. Até o final do ano, a meta
é que 540 agências do banco tenham seus dados
duplicados por meio desse serviço, que foi contra-
tado um ano atrás, com a Telefônica e seu parceiro
Hughes, empresa especializada em comunicação
em banda larga por satélite.

O uso da comunicação por satélite não é novo
para o banco. Em 1986, o Itaú iniciou a implanta-
ção de uma rede privativa de comunicação ponto a
ponto por satélite de alta velocidade com dez esta-
ções. O objetivo, na época, era interligar nacional-
mente os principais CPDs (centros de processa-
mento de dados). Quatro anos depois, o banco im-
plantou uma segunda rede privativa por satélite,
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télite seria utilizado co-
mo segunda alternativa pa-

dente. Caso algum pro-
blema ocorresse, o sa-



com a tecnologia Vsat da Hughes. O objetivo era dar
suporte ao sistema online do Itaú Banco Eletrônico
nas agências localizadas em regiões remotas, como a
Amazônia e o interior do Nordeste, ou em áreas on-
de não havia cobertura da operadora de telefonia fi-
x a — o banco trabalhava com a Telesp, na época.

Rota alternativa> Em várias situações, a
tecnologia Vsat também foi utilizada para a subs-
tituição de circuitos terrestres de baixa qualidade,
que inviabilizavam a comunicação online, por

exemplo, no bairro de Santo Amaro, na capital, e
em localidades vizinhas a São Paulo, como Mogi
das Cruzes, Cotia e Alphaville. Bezerra conta que o
banco chegou a ter cerca de 600 estações Vsat. A
partir do ano 2000, passou gradativamente a subs-
tituí-las por circuitos terrestres frame relay/IP.
Hoje restam cerca de 350 estações tradicionais.

"Com o preço em queda, o frame relay transfor-
mou-se na opção principal de rede, enquanto a so-
lução Vsat funciona como alternativa", diz Bezer-
ra. Portanto, o que era o plano A transformou-se
em plano B. Dessa forma, se um acidente ocorrer
na rua e corromper o serviço de frame relay, as
agências do Itaú têm como alternativa usar a rede
por satélite ou de telefonia celular GPRS/Edge, com
as operadoras Tim, Claro e Oi, ou ainda a tecnolo-
gia 3G, da Vivo. Segundo Bezerra, pontos de maior
importância comercial possuem dois circuitos de
operadoras diferentes e com rotas distintas.
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