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Operações de crédito tendem
a trocar plásticos por celulares

Nos EUA, um bunker para US$ 6 tri
Como a operadora Visa protege seu data center, que autoriza 78 bilhões de transações ao ano e processa 10 mil mensagens por segundo
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Em um caixote de concreto de
13 mil metros quadrados na ci-
dade de Ashburn, no Estado
americano da Virginia, a Visa
protege o cérebro de seu negó-
cio. Ali, entre muralhas vir-
tuais e fossos reais, a compa-
nhia construiu há três anos
um verdadeiro castelo para de-
fender um data center capaz
de autorizar uma média de 150
milhões de transações com
cartões de crédito no mundo
por dia – o equivalente a US$ 6
trilhões ao ano – e de proces-
sar 10 mil mensagens por se-
gundo.

O prédio foi projetado espe-
cialmente para eliminar qual-
quer risco imaginável à operação
desse sistema informático. Tra-
ta-se de um deleite para enge-
nheiros civis e de tecnologia de
informação, justamente os pro-
fissionais responsáveis por sua

idealização. “Tudo aqui é redun-
dante”, resume Michael Dreyer,
o responsável pelo Centro de
Operações do Leste (COE, na si-
gla em inglês), o nome oficial do
data center.

O cérebro da Visa está em um
salão de 1.858 metros quadrados
sem nenhuma indicação de sua
função na porta. Ali estão compu-
tadores de grande porte e matri-
zes de armazenamento – todos
conectados por quase 5 mil quilô-
metros de cabos. Ruidoso, o lo-
cal é impecável. Todos os equipa-
mentos acessórios, como o con-
trole do ar condicionado, estão
na sala vizinha. Segundo Freyer,
a regra é isolar ao máximo esse
centro vital do contato humano
e, com isso, evitar acidentes e fa-
lhas. Em toda a planta, traba-
lham apenas de 150 a 200 pes-
soas.

O comando do data center é
visto por visitantes de uma am-
pla vidraça da sala de reuniões
apenas quando as luzes se apa-

gam. O acesso só é possível de-
pois de se cruzar um portal onde
é feita a leitura das informações
funcionais contidas no crachá
do responsável pela visita, bem
como de seus dados biométricos
e de seu rosto. Os funcionários
desse centro vital, em trajes in-
formais, trabalham em turnos
de 12 horas seguidas. Para chegar
ao cérebro da Visa, outros três
portais são transpostos. Um de-
les, com câmeras capazes de en-
xergar o que há dentro de bolsas
a cerca de quatro metros.

Operações. Toda essa estrutu-
ra opera cerca de 78 bilhões de
transações ao ano, realizadas
por usuários de 1,93 bilhão de car-
tões de crédito e nas quais estão
envolvidas 15,2 mil instituições
financeiras.

Uma compra pequena em um
shopping de São Paulo passará,
em segundos, por ali para ser
aprovada. A centralização é um
dos principais diferenciais da Vi-

sa em relação a seus maiores con-
correntes.

Segundo Dreyer, em 1992, as
fraudes identificadas pela Visa
causavam um custo de 18 pontos
básicos para cada operação.
Atualmente, é de apenas cinco
pontos básicos. Uma rede de in-
teligência é capaz de prevenir 1,5
bilhão de tentativas de fraudes
ao ano. Perguntas sobre as tenta-
tivas de invasão do sistema por
hackers e sobre espionagem in-
dustrial não são bem vindas. Dre-
yer recusou-se também a respon-
der qual o custo da obra e do data
center.

O restante do prédio tem a fun-
ção de proteger fisicamente o cé-
rebro da Visa, de municiá-lo com
o que seja necessário para seu
funcionamento e de prepará-lo
para novas instalações no futu-
ro. Cerca de metade do prédio
está vazio. Do lado de fora, mura-
lhas podem aguentar o impacto
de um caminhão de grande porte
em alta velocidade. Canais secos
rodeiam boa parte do prédio, co-
mo fossos em castelos medie-
vais. No interior, as paredes bran-
cas têm 20 centímetros de con-
creto de espessura e compõem
vários corredores de 300 metros
de comprimento. Não há placas
facilmente visíveis, de forma a
confundir qualquer estranho.

Desastres naturais. A constru-
ção também está preparada para
desastres naturais. O prédio foi
construído para aguentar um ter-
remoto de 7 graus na escala Rich-
ter, como o que destruiu Porto
Príncipe, no Haiti, em janeiro de

2010, e ventanias de 270 quilô-
metros por hora. O teto está pre-
parado para suportar até 60 cen-
tímetros de neve. O exagero, en-
tretanto, aumenta quando se tra-
ta do suprimento de água e de
energia elétrica.

O prédio tem um estoque de
1,5 milhão de galões de água puri-
ficada, para manter a refrigera-
ção dos computadores, e gerado-
res a diesel capazes de gerar ele-
tricidade para uma cidade de 25
mil casas (22 MGW). Mas, além
disso, há 10 mil baterias prepara-
das para, em qualquer momento
de necessidade, suprir de ener-
gia por nove dias seguidos.

Em momentos de escassez na
vizinha Ashburn, a planta da Vi-
sa fornece eletricidade. Em um
indício de paranoia, toda a cor-
respondência postal cai em um
centro onde é possível identifi-
car contaminação. Por exemplo,
de Anthrax, uma bactéria mortal
que causou pânico nos EUA em
2001.

● Tudo exagerado

ASHBURN

Do cartão plástico ao telefone ce-
lular, a Visa está agora pondo sua
equipe para quebrar a cabeça e
imaginar qual o instrumento fu-
turo para as suas operações de
crédito, levando em conta a
transformação na maneira co-

mo as pessoas compram bens e
serviços.

O cérebro da companhia, en-
tretanto, continuará no seu cen-
tro de informática capaz de au-
tenticar operações em velocida-
de cada vez maior e sob uma ba-
se de segurança crescente e, por-
tanto, dependente cada vez mais

de tecnologia, inovação e criativi-
dade.

“O cartão vai desaparecer e,
provavelmente, será substituído
por dispositivos certificados ins-
talados nos telefones celulares”,
afirmou Marco Brado, responsá-
vel por segurança de operações.
“A assinatura do cliente vai mu-

dar para algo que ainda não sabe-
mos o que será. Mas vamos ter
de sair na frente”, afirma o espe-
cialista.

As operações por celular estão
se tornando cada vez mais co-
muns, inclusive no Brasil. Al-

guns modelos de aparelhos tra-
zem um aplicativo da Visa arma-
zenado em um cartão SIM. A
transmissão de dados é feita por
meio de um padrão que as com-
panhias consideram seguro.

Nos últimos anos, o cartão pas-
sou por uma evolução, especial-
mente no que concerne à autenti-
cação da operação. O chip permi-
tiu uma autenticação dinâmica,
na qual a senha do cliente vai mu-
dando a cada operação.

Curiosamente, essa evolução
tende também a tornar o público
ciente do principal negócio da Vi-
sa e das suas concorrentes, co-

mumente chamadas de empre-
sas de cartão de crédito. Essas
companhias, grosso modo, vi-
vem da compensação de paga-
mentos realizados no mundo to-
do.

Em 1986, a Visa possibilitava a
seus clientes fazer compras em
21 moedas diferentes. Naquela
época, o sistema informático
processava 208 mensagens por
segundo. Hoje, abrange 175 moe-
das e é capaz de girar 10,5 mil
mensagens por segundo. / D.C.M.

Cérebro.
Sala do
data center
da Visa

1,5 milhão de galões é o
estoque de água purificada que
o complexo da Visa mantém

13 mil metros quadrados é a
área ocupada pelo prédio, que
possui um fosso que o circunda

10mil baterias garantem o
suprimento de energia por nove
dias, se houver necessidade

20 centímetros é a
espessura das paredes de
concreto do complexo

60 centímetros de neve é
quanto o teto do local foi
projetado para resistir

200 é o número máximo
de funcionários que operam o
sistema em turnos de 12 horas

● Dinheiro de plástico

● Cuidado

175
é o número de moedas com as
quais podem ser feitas as opera-
ções de crédito na Visa; em 1986,
eram 20 moedas diferentes

ZAP Imóveis. 
Mais de 270 mil ofertas para você.

Quer mudar? ZAP Imóveis, o maior portal imobiliário do Brasil. São milhares de ofertas de casas, 
apartamentos, flats e muito mais, com ferramentas que vão ajudar você a achar o lugar perfeito.

Acesse zapimoveis.com.br e encontre o seu.
UMA EMPRESA DOS JORNAIS
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Clicou, achou, mudou.

MICHAEL DREVER
RESPONSÁVEL PELO CENTRO
DE OPERAÇÕES DO LESTE –
NOME OFICIAL DO DATA
CENTER DA VISA
“Tudo aqui é redundante”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 maio 2012, Economia & Negócios, p. B12.




