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Zerum FalCon otimiZa sistema integrado 
de gestão de empresas de saneamento

www.zerum.com

Diversas companhias de saneamento básico, vinculadas a governos estaduais, utilizam 
o Sistema Integrado de Gestão de Serviços e Saneamento (GSAN) para realizar a gestão 
de suas informações e dos usuários. A aplicação, disponibilizada pela Secretaria de 
Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades é destinada à gestão comercial 
e financeira das empresas de saneamento, permitindo interligar diversas áreas como 
contabilidade, sistemas operacionais e atendimento ao usuário. A ferramenta foi 
criada para melhorar o fluxo, principalmente da base de dados cadastrais dos 
usuários e de ocorrências de rotina como medições, faturamentos, inadimplências e 
solicitações de serviços, entre outros.

Falhas na aplicação GSAN levaram a Zerum realizar ações para auxiliar na 
detecção da origem dos problemas e no endereçamento de correções. Por 
meio da ferramenta Zerum Falcon foi realizada uma análise da qualidade 
transacional via Wiredata Analytics.

Com a tecnologia Plug and Play, que não causa 
nenhum impacto no ambiente de TI, o Zerum 
Falcon monitorou, capturou e analisou todas as 
informações da aplicação GSAN. O objetivo era 
detectar falhas que causavam lentidões e quedas 
da aplicação, partindo de três localidades distintas, 
voltadas para as regiões Oeste, Centro e Sul do 
estado de Pernambuco.

A equipe do Zerum Falcon enviou, ao final do 
período de análise, um relatório gerencial e outro 
técnico, com o resultado da análise da qualidade 
transacional e insights para otimizar a solução 
GSAN.

“As informações granulares sobre as transações 
lentas e erros oferecidas pelo Zerum Falcon nos 
permitiu avaliar tempo de resposta, processamento 
do servidor, a latência de rede e as falhas em requi-
sições de usuários ou entre sistemas. A tecnologia 
inovadora analisou todas as transações execu-
tadas simultaneamente, garantindo uma visão 
global da nossa infraestrutura e destacando os 
pontos que deveriam ser atacados para otimizar 
e melhorar a performance da aplicação GSAN, 
uma das mais importantes para nossa empresa 
e, principalmente, para nossos usuários”, avalia 
o Líder de Infraestrutura do órgão de gestão de 
saneamento ambiental.

Dentre os principais erros identificados no ambiente, destacamos a ausência de objetos estáticos, falhas críticas 
nos servidores de aplicação e queries não otimizadas. Outro insight apontado pelo Zerum Falcon, até então 
desconhecido pela equipe interna do órgão, foi a existência de um servidor que sempre respondia com 
falha e que deveria estar desativado. Sobre as redes, a ferramenta exibiu que não existiam problemas de latência 
nas três localidades remotas, diferente do que o órgão imaginava. A análise feita com o Zerum provou que o 
tempo de resposta muito alto no processamento de servidores internos das aplicações, em função de códigos 
mal estruturados e queries mal escritas, eram de fato a causa raíz dos problemas de performance encontrados.

o desaFio

a solução

resultados

AMÉRICA LATINA - Continental Square Vila Olímpia - Rua Olimpíadas, 205, 4º Andar - Vila Olímpia - São Paulo/SP   +55 (11) 3230-1155

GOVERNO BRASIL - Business Center Brasil 21 - SHS Qd. 06, Conj. A, Bl. A, Sl. 202 - Asa Sul - Brasília/DF        +55 (61) 3044-4702

AMÉRICA DO NORTE - 640 W. California Avenue, Suite 210 - Sunnyvale - California                  +1 (408) 498-7070

UNIÃO EUROPEIA - Edifício Mar Vermelho - Avenida D. João II, 50 - Parque das Nações - Lisboa, Portugal        +351 (30) 880-3177
Trade Mark 2016 Zerum Research and Technology. Todos os direitos reservados.


