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Para melhorar o atendimento a milhões de

usuários, a empresa de benefícios VB Serviços
investiu na alta disponibilidade do sistema
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Todos os meses, entre os dias 18 e 26, milhares de
clientes de todo o país entram no site www.vb.com.br
para comprar os vales-transportes que serão entre-
gues a aproximadamente i milhão de trabalhadores.
Até o início deste ano, a concentração das vendas on-
line nesses nove dias do mês gerava um gargalo que
deixava lento o site da VB Serviços. "Cerca de 80% de
todo o movimento mensal do site está concentrado
nesse período e não podemos falhar" diz Ciro Loren-
çatto, diretor de tecnologia e infra-estrutura da VB
Serviços. "O Service Levei Agreement (SLA) que pro-
metemos aos clientes é de 30 minutos."

A VB vinha enfrentando ainda as dificuldades de
um crescimento rápido. A empresa viu o número de
transações com vale-transporte quadruplicar após ter
assumido a gestão do sistema de Bilhete Único no es-
tado de São Paulo. Em 2006, a companhia atendeu
mais de i milhão de trabalhadores por mês e aumen-

tou seu faturamento em 22%. A expansão ace-
lerada exigia da TI uma solução para ampliar a
capacidade de acessos simultâneos ao site e
garantir a vida útil do banco de dados, com in-

formações de 28 mil empregadores.
Com dez anos de existência e tradicional

usuária de storage em disco, a VB Serviços sabia que
seria difícil continuar crescendo com a infra-estrutu-
ra que tinha. Inicialmente, optou-se por escalonar a
plataforma, trocando os antigos servidores por equi-
pamentos mais rápidos e com maior capacidade de
armazenamento. Não foi suficiente. "Queríamos tra-
balhar com terabytes e poder programar paradas de
manutenção e atualizações de software sem interfe-
rir no processamento das transações" diz Lorençatto.

No segundo semestre de 2006, a VB Serviços par-
tiu, então, para uma reestruturação do ambiente de
TI. Participaram da concorrência cinco fornecedores,
que ofereciam soluções EMC com Dell e HDS (Hita-
chi Data Systems), somando pontos em quesitos co-
mo flexibilidade, agilidade, suporte, escalabilidade e
comprometimento. A lista de pré-requisitos incluía a
instalação de switches de fibra óptica distintos para
garantir a disponibilidade e o suporte ao gerenciador
de banco de dados Oracle log. Venceu a plataforma da



Hitachi. O contrato, avaliado em aproximadamente
200 mil reais, foi assinado em novembro passado e
fechado com uma antiga parceira, a empresa Tecno-
set, que já prestava o serviço de outsourcing de im-
pressão para a VB Serviços. Além do leasing de oito
equipamentos, o valor inclui a transferência de co-
nhecimento para a equipe técnica da VB. "Devido ao
caráter crítico dos ativos, todos os dados devem ser
geridos internamente", afirma Lorençatto. A VB Ser-
viços armazena todas as informações sobre os meios
de transporte que os funcionários de seus clientes
usam para ir ao trabalho e faz o cálculo de dias úteis e
feriados para a entrega dos benefícios de forma per-
sonalizada e na quantidade exata.

garantida > NO projeto
de modernização, o sistema de armazenamento es-
tá sendo ativado aos poucos, começando pelas ope-
rações menos críticas. Em abril passado, quatro
máquinas estavam em operação. A solução conta
com um sistema de backup automático dos logs
das transações a cada 15 minutos e utiliza o disco
local de um dos servidores Dell mantidos pela VB,
o que, segundo Lorençatto, garante a contingência
das operações em um sistema isolado.

O desafio é manter a alta disponibilidade do ambi-
ente para atender à demanda de usuários do sistema
Bilhete Único e da rede de auto-atendimento da VB,
a Ponto Certo, que hoje tem 2 mil terminais wireless.
"O cliente faz a consulta de saldo ou carrega seu car-
tão a qualquer hora do dia ou da noite e exige essa fa-
cilidade mesmo de madrugada", afirma Lorençatto.

Além do aumento da segurança, o novo sistema
também gerou um ganho de performance: a grava-.,
cão dos dados, diz Lorençatto, ficou dez vezes mais
rápida, o que garante a continuidade do negócio e a
sobrevida dos servidores e do próprio site de co-
mércio eletrônico, que hoje suporta mais de mil
acessos simultâneos, em comparação com os 300
de antes da modernização. Isso sem contar os cha-
mados benefícios intangíveis, já que uma perda de
dados ou a parada do sistema afeta a imagem da
empresa e a fidelidade do cliente. "Agora o cliente
entra no site e já fecha sua compra. Não corre mais
o risco de se logar e ter de ir tomar um cafezinho
para esperar o site responder", afirma Lorençatto. «
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