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Erros de estratégia e problemas em equipamentos colocam informações em risco 
 
Evitar acidentes com os bancos de dados é uma prioridade no setor corporativo, principalmente 
para grandes empresas dos setores financeiro e de comunicações, que têm as informações como 
chave do negócio.  
 
O aumento da preocupação, no entanto, não é o bastante para erradicar as falhas, cometidas 
tanto pelas próprias companhias quanto pelos fornecedores de soluções. Há duas semanas, esse 
tipo de erro voltou a causar repercussão depois que uma pane em um servidor Symmetrix - 
fabricado pela EMC - deixou os usuários do provedor Terra sem acesso ao e-mail por dois dias.  
 
As causas do problema ainda não foram completamente identificadas, mas a própria fabricante 
admite que houve falha de hardware e que, nesses casos, é difícil evitar transtornos. "Não existe 
equipamento que nunca falhe", afirma João Bonassis, consultor técnico da EMC, líder mundial em 
soluções de armazenamento.  
 
A insatisfação provocada pela falha no Terra resultou em uma discussão sobre os possíveis 
motivos para um banco de dados ficar temporariamente inacessível ou até simplesmente ter as 
informações apagadas. A principal razão é que a maior parte das companhias não sabe como 
implementar uma estratégia de storage - mesmo considerando a segurança dos dados essencial.  
 
O primeiro grande erro, de acordo com consultores e profissionais do mercado, é não saber 
investir naquilo que é realmente necessário. Uma parte das empresas acredita que, para se ter 
um bom sistema de armazenamento, basta ampliar a quantidade de discos. "Esse é o erro mais 
básico, pois a empresa dá importância apenas ao hardware e esquece do software", critica Mauro 
Figueiredo, diretor-presidente da Network Appliance, fornecedora de soluções de storage.  
 
"Existe uma confusão no mercado entre armazenamento inteligente e sistema de discos internos. 
Estes últimos são apenas um meio físico para guardar a informação. Se quebrarem, as 
informações se perdem", explica João Bonassis. "Um sistema inteligente terá uma capacidade de 
processamento maior e a possibilidade de replicar os dados", completa.  
 
A replicagem dos dados é outro ponto crítico em que várias empresas cometem erros de 
estratégia. Uma boa parte das companhias que têm sistemas de armazenamento robustos, como 
os provedores de acesso, fazem uma cópia das informações, mas guardam tudo no mesmo lugar.  
 
O correto, segundo fornecedores, é a empresa fazer a cópia, mantê-la localmente e depois fazer 
outra replicagem a distância, deixando os dados menos vulneráveis a acidentes físicos.  
 
O investimento na replicagem remota, no entanto, ainda é raro. E o motivo é simples: o custo é 
muito alto e empresas de poucos segmentos da economia têm condições de adotar o 
procedimento. Uma replicagem a uma distância de 160 quilômetros, por exemplo, custaria algo 
em torno de US$ 600 mil, segundo Bonassis.  
 
"O que acaba determinando a estratégia é o orçamento", comenta o executivo da EMC. 
Atualmente, apenas as instituições financeiras têm condições de fazer investimentos desse porte. 
"Alguns bancos, como o Citibank, têm replicagem remota de 60 quilômetros. Mas somente eles 
podem investir tão alto", afirma.  
 
 
 
 



Software pode substituir ampliação da estrutura  
 
A opinião, no entanto, não é unânime, principalmente entre fabricantes de software como a 
Veritas, principal rival da EMC no segmento, segundo um estudo do Gartner. "Existem alternativas 
com custos reduzidos, em que o cliente pode aproveitar o equipamento que têm e instalar um 
programa que vai se encarregar de fazer a replicagem remota", destaca Bruno Lobo, country 
manager da Veritas no Brasil.  
 
O executivo afirma que as novidades em software liberaram as empresas de terem de investir em 
uma infra-estrutura nova de hardware caso seja preciso replicar os dados a distância. A redução 
dos gastos, segundo Lobo, chega a 80%. "O hardware ainda tem a limitação da distância. A cada 
50 quilômetros teriam que ser investidos US$ 100 mil aproximadamente", compara.  
 
Se a questão já é polêmica entre os fabricantes, para as empresas clientes, é um desafio 
determinar a solução mais adequada. "Como o investimento nesses sistemas geralmente é alto, o 
difícil é saber dimensionar se o projeto é realmente adequado", observa Zeno Stefanini, gerente 
da área de infra-estrutura da Stefanini IT Solutions. O consultor ressalta que um projeto de 
armazenamento pode custar em torno de US$ 50 mil ou passar dos milhões.  
 
"Por mais que o storage pareça uma solução simples, por ser tratado como um armazém para 
guardar dados, é difícil determinar de que infra-estrutura a empresa vai precisar", destaca Jota 
Júnior, gerente da área de storage da distribuidora Mude. O executivo explica que existem várias 
opções e que a empresa deve fazer a escolha com base nas necessidades e na importância dos 
dados para seu negócio.  
 
Para cada tipo de informação, há possibilidade de empregar uma tecnologia diferente, como 
explica Jota Júnior. As arquiteturas mais utilizadas são a Network Attached Storage (NAS) e a 
Storage Area Network (SAN).  
 
Arquiteturas atendem necessidades distintas  
 
A primeira opção é utilizada para guardar informações que não são acessadas freqüentemente. 
"Essa solução pode ser utilizada por uma montadora de automóveis, por exemplo, que precisa ter 
um servidor de arquivos para guardar projetos", exemplifica o gerente da Mude.  
 
A arquitetura SAN, por sua vez, deve ser escolhida pelas empresas que mantém grandes bancos 
de dados e onde as informações são solicitadas constantemente. Essa solução é indicada, por 
exemplo, para operadoras de telecomunicações que precisam gerenciar o esquema de contas e 
companhias que utilizam sistemas complexos de gestão empresarial.  
 
Outra alternativa para armazenamento é o Content Addressable Storage (CAS), utilizado para 
arquivos que não podem ser alterados, mas precisam ficar arquivados. "Geralmente essa solução 
é complementar às outras", explica Jota Júnior. João Bonassis destaca, no entanto, que a 
empresa precisa saber ao certo o que é realmente necessário arquivar. "Existe a necessidade de 
analisar bem para não subestimar ou superdimensionar a carga", aconselha.  
 
A análise correta da estratégia de armazenamento também depende do plano de 
contingenciamento - considerado indispensável por consultores e pelos próprios fabricantes. "O 
hardware sempre estará suscetível a falhas. O que a empresa deve ter é um plano capaz de dar 
alternativas para quando o problema aparecer", destaca Zeno Stefanini.  
 
Faz parte desse plano a manutenção adequada do sistema - um cuidado que muitas empresas 
não tomam. "Em muitos casos, os erros estão no procedimento e não nas ferramentas. As 
companhias não têm equipes preparadas para lidar com essas soluções", observa Marcelo Leóz 
Fraile, sócio da consultoria Complex.  



 
Bruno Lobo, da Veritas, também destaca a importância de se ter um grupo de funcionários bem 
preparado para lidar com os sistemas de armazenamento. "Não existe uma fórmula para evitar 
falhas, mas o erro humano é comum. É conseqüência de pessoas mal preparadas que podem não 
configurar os softwares corretamente", comenta.  
 
Invasões também causam preocupação  
 
O perigo para os bancos de dados das companhias também pode ser grande quando o assunto é 
ataque de hackers. Afinal, não adianta ter todos os cuidados com o servidor e o software de 
gerenciamento, se a empresa não colocar em prática uma política de segurança física e virtual.  
 
A atenção deve ser redobrada porque as empresas que fornecem a solução de banco de dados 
não são necessariamente responsáveis por garantir a proteção contra invasões. Um dos maiores 
fatores de risco é a ação dos próprios funcionários. "A companhia precisa ter preocupação com o 
nível de acesso, saber quem pode ou não acessar aquelas informações", alerta Mauro Figueiredo, 
da Networks Appliance.  
 
Um ataque ao banco de dados da empresa também pode ser feito por invasores externos que 
exploram falhas no programa utilizado. Alguns fornecedores limitam-se a vender o software e não 
oferecem a estrutura completa para armazenamento.  
 
Esse é o caso da Microsoft, que comercializa o SQL Server e recebe críticas constantes, devido às 
diversas falhas encontradas no programa. Uma delas permitiu a propagação do vírus Slammer, 
que deixou a rede lenta no mundo todo.  
 
Um projeto de segurança para evitar ataques, no entanto, custa caro e algumas empresas vêem a 
terceirização como alternativa. Foi assim que o mercado de Internet Data Centers (IDCs) começou 
a crescer. Esses ambientes são montados com esquemas de alta segurança para garantir que os 
equipamentos hospedados não sejam afetados por incidentes virtuais ou físicos.  
 
As tragédias físicas, aliás, são um fator que deve ser considerado no planejamento da empresa. 
Mauro Figueiredo lembra que várias companhias americanas que tinham escritório em uma das 
torres do World Trade Center já possuíam um plano de segurança montado, como conseqüência 
do primeiro ataque ao centro comercial, ocorrido em 1993. "Os estudos mostraram que mais de 
80% das empresas que não tinham backup dos dados faliram", afirma.  
 
Prever certos tipos de situação, no entanto, é praticamente impossível. "Depois do primeiro 
atentado, algumas empresas resolveram colocar o backup a distância, na torre ao lado. Ninguém 
poderia imaginar que um acidente poderia afetar as duas de uma vez", ressalta Figueiredo.  
 
Para João Bonassis, da EMC, a preocupação como esses acidentes não deve ser exagerada. "São 
situações com possibilidade muito remota de acontecer", diz.  
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