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Protegendo serviços vitais do
governo contra desastres naturais
Quando Porto Rico foi devastado pelos Furacões Irma e Maria, o
Departamento do Tesouro do território decidiu que os serviços para
os cidadãos precisavam ser mais bem protegidos. Para proteger os
serviços essenciais de arrecadação para o governo de Porto Rico e
sua população, o Tesouro implementou uma solução de
disponibilidade contínua baseada principalmente na tecnologia
IBM® Z®.

Desaﬁo de negócio

Quando o Furacão Maria ocorreu, ele revelou a
necessidade de o Departamento do Tesouro de
Porto Rico minimizar o impacto dos desastres
sobre as ﬁnanças dos cidadãos e do governo e
de maximizar a disponibilidade dos serviços.

Transformação

O Tesouro implementou uma solução de
disponibilidade contínua baseada na
tecnologia IBM z14™ com a ajuda dos
Parceiros Comerciais IBM Truenorth e PSR,
assegurando a maximização do tempo de
atividade e a retomada de operações
rapidamente, caso um desastre aconteça.

Benefícios para os negócios:

100% das aplicações e dados do Tesouro agora
são protegidos caso aconteça indisponibilidade
planejada ou não planejada
Aumento da satisfação do cidadão,
permitindo maior continuidade do serviço
Proteção da receita do governo, minimizando
a interrupção dos processos de arrecadação de
impostos e garante a operação conﬁável da folha
de pagamentos dos funcionários do governo.
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Em 2017, Porto Rico foi devastado por dois furacões, Irma e
Maria, o que prejudicou a economia da ilha. Com uma temporada
de furacões de cinco meses por ano, a região deve estar preparada
para mais tempestades que virão.
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O Departamento do Tesouro de Porto Rico, que gerencia a receita
do governo, coleta impostos e gerencia o ﬁnanciamento para
serviços públicos, reconheceu que poderia fazer mais para
proteger suas operações contra interrupções.
Raúl Cruz Franqui, CIO do Tesouro, conta: “Se nossos sistemas
ﬁcam inativos, as pessoas não conseguem pagar seus impostos e os
portos não podem liberar as mercadorias, impedindo que coletemos
a receita tributária vital necessária para que o governo mantenha
Porto Rico em atividade. Quando os Furacões Irma e Maria nos
atingiram um após o outro, aprendemos muito sobre a
vulnerabilidade de nossos sistemas”.
Antigamente, o departamento contava com backups diários em
ﬁta para proteger alguns dados, mas não todos, e faltava um plano
para restaurar os sistemas, caso uma indisponibilidade afetasse seu
servidor IBM Z, essencial para os negócios. À medida que o cenário
de aplicações do Tesouro crescia em tamanho e complexidade e as
expectativas dos cidadãos quanto à disponibilidade e flexibilidade
aumentavam, o departamento percebeu que essa abordagem
estava se tornando insustentável.

Com a próxima temporada de furacões se aproximando rapidamente,
o departamento procurou os parceiros e a tecnologia ideais para
melhor assegurar a disponibilidade contínua de seus sistemas.
Glorimar Ripoll, executivo chefe de informações de inovação no
serviço de inovação e transformação de Porto Rico (PRITS), comenta:
“Nós emitimos uma diretiva para todos os departamentos do governo
de Porto Rico, inclusive o Tesouro. Eles precisam procurar fornecedores
de tecnologia com os quais possam criar relacionamentos relevantes e
soluções realmente inovadoras”.

“ Com as soluções eﬁcientes, conﬁáveis e
resilientes do IBM Z, nós asseguramos que
podemos resistir a praticamente qualquer
tempestade, tornando a vida mais fácil para
os cidadãos e para o governo de Porto Rico.”
— Raúl Cruz Franqui, CIO, Departamento do Tesouro de Porto Rico
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O Tesouro apelou para a ajuda do Parceiro Comercial IBM Truenorth
para recuperar-se dos Furacões Irma e Maria e para avaliar sua
infraestrutura existente. William Roman, CTO da Truenorth, conta:
“Nós reagimos rapidamente ao desastre e engajamos nossos
recursos técnicos para assegurar que os sistemas do Tesouro
estivessem disponíveis para uso o mais rápido possível. Nós
mantivemos uma linha direta com a IBM sobre os eventos que
estavam acontecendo após o furacão atingir a ilha”.
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O departamento contratou a Truenorth e a PSR, outro Parceiro
Comercial IBM, para ajudá-lo a projetar e implementar uma solução
de continuidade do negócio robusta baseada na tecnologia IBM Z.
“As soluções IBM Z estiveram no cerne de nossas operações
durante anos, então ﬁcamos animados em ver o que a geração
mais recente da tecnologia poderia oferecer”, diz Cruz Franqui. “A
equipe da Truenorth está conosco desde o primeiro dia, ajudando
a compreender como gerenciar o projeto dentro de prazos tão
apertados. E, assim que a PSR ingressou, tivemos reuniões diárias
para discussão de ideias e resolução de problemas para nos ajudar
a avaliar, testar e implementar a solução proposta. Poder contar
com o suporte constante desses dois parceiros foi muito tranquilizador,
especialmente porque esse tipo de solução era um território
inexplorado para nós”.
Com a ajuda da Truenorth, da PSR e da IBM, o Tesouro substituiu
seu servidor de produção existente por um servidor IBM z14.

Usando o IBM Global Mirror, o departamento replica dados de
forma assíncrona para um segundo IBM z14 em um local separado
operado por outro dos principais contratados do Tesouro, a Evertec.
O Tesouro também atualizou seu ambiente de armazenamento com o
armazenamento híbrido do IBM DS8884 e os sistemas de ﬁta do IBM
TS7760.
“As equipes da PSR e da Truenorth estão transferindo conhecimento
sobre nosso novo ambiente para nós”, diz Cruz Franqui. “Eles estão
nos ajudando a aproveitar ao máximo a eﬁciente tecnologia IBM Z.
Nós também estamos criando uma documentação para assegurar
que saibamos como gerenciar a solução a longo prazo e possamos
comunicar essas informações para novos funcionários”.
Ramón Ríos, CTO do Governo de Porto Rico e PRITS, acrescenta:
“A combinação da tecnologia IBM Global Mirror, da infraestrutura
de computação de grade e de sistemas de ﬁta virtual oferece uma
abordagem inovadora para disponibilidade contínua. Ao entregar
valor real para o governo e cidadãos de Porto Rico, estamos
cumprindo os objetivos do PRITS”.
Equipado com as soluções da IBM, o Tesouro pode simular uma
indisponibilidade do site principal e testar o failover para o site
alternativo periodicamente. Usando esses insights, a equipe pode
identiﬁcar e corrigir quaisquer problemas, isolando aplicações e
dados para assegurar que seu ambiente inteiro seja replicado com
precisão.
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“ Hoje, 100% de nosso ambiente de
aplicação está protegido pela tecnologia
IBM. Para nossos cidadãos, isso signiﬁca menos
disrupção dos serviços públicos e a capacidade
de enviar suas informações tributárias, enquanto
o governo pode retornar para seus negócios
usuais mais cedo.”
— Raúl Cruz Franqui, CIO, Departamento do Tesouro de Porto Rico
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O Tesouro agora pode enfrentar a próxima temporada de
furacões com a conﬁança de que seus sistemas estão muito
melhor protegidos contra desastres, em execução em servidores
IBM Z resilientes em uma conﬁguração de site duplo. No caso de
um incidente afetar seu data center primário, o Tesouro pode
alternar para sua infraestrutura secundária e retomar as operações
dentro de horas.

resposta para os usuários. Nós também esperamos nos beneﬁciar
no futuro de novos recursos, como a criptograﬁa pervasiva, que nos
ajudarão a proteger dados sensíveis contra ataques cibernéticos. Isso
nos permitirá reduzir o risco e simpliﬁcar a conformidade com diretivas
de IRS para criptograﬁa. Como resultado, poderemos focar mais na
entrega de serviços vitais para nossos cidadãos e coletar a receita
necessária para ﬁnanciar as operações do governo”.

Cruz Franqui comenta: “Hoje, a maior parte de nosso ambiente
de aplicações está protegido pela tecnologia IBM. Com medidas
de disponibilidade efetivas em vigor, eliminamos uma grande
preocupação relacionada ao Tesouro. Nós nunca sabemos quando
outro furacão poderá atingir Porto Rico, mas pelo menos sabemos
que agora estamos melhor preparados para absorver o impacto e
nos recuperar rapidamente. Para nossos cidadãos, isso signiﬁca
menos disrupção dos serviços públicos e a capacidade de enviar
suas informações tributárias, enquanto o governo pode retornar
para seus negócios usuais mais cedo”.

Já que ele continua desenvolvendo seus recursos de continuidade
dos negócios, revisando e evoluindo continuamente os procedimentos,
agora o Tesouro planeja centralizar outros serviços governamentais em
sua infraestrutura do IBM Z. A plataforma fornecerá uma base para
novos serviços inovadores.
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Ao fazer upgrade para a geração mais recente de soluções IBM Z, o
Tesouro aprimorou o desempenho e a segurança da TI, ajudando a
aumentar a eﬁciência de suas operações.
Cruz Franqui acrescenta: “Implementar a tecnologia IBM Z mais
recente acelerou o desempenho da aplicação, reduzindo o tempo de

Cruz Franqui conclui: “Nós traremos outros serviços governamentais
para nossa infraestrutura no futuro, para que eles também possam
ser protegidos por nossa estratégia de resiliência cibernética. Nós
estamos aproveitando a oportunidade para explorar novos recursos
suportados pela tecnologia de ponta da IBM. Por exemplo, nós
estivemos analisando aplicações para Blockchain para aprimorar,
talvez em breve, a maneira como coletamos e distribuímos pagamentos.
Com soluções eﬁcientes, conﬁáveis e resilientes do IBM Z, nós
asseguramos que podemos resistir a praticamente qualquer
tempestade, tornando a vida mais fácil para os cidadãos e para o
governo de Porto Rico”.
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Sobre o Departamento
do Tesouro de Porto Rico
O Departamento do Tesouro de Porto Rico é responsável pela
auditoria e coleta de impostos, bem como pelo planejamento e
ﬁnanciamento de todos os serviços prestados pelo Governo de
Porto Rico.

Solução composta por:
•
•
•

IBM Z: IBM z14
Storage: IBM DS8880
Storage: TS7760

Dê o próximo passo
Para saber mais sobre o IBM Z, visite a página:
https://www.ibm.com/br-pt/it-infrastructure/z
Se desejar marcar uma conversar com o
especialista para saber as melhores soluções
para a necessidade de seu negócio, clique
para marcar.
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