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Resumo Executivo 
Um número cada vez maior de gerentes de 
pequenas e médias empresas (PMEs) tem 
pensado mais seriamente sobre estratégias de 
armazenamento e proteção de dados. Eles 
sabem que as empresas dependem dos 
computadores e do armazenamento para 
processar os pedidos dos clientes, listas de 
correio, envios, dados financeiros, estoques, 
registros de vendas e muito mais. Compartilhar 
e proteger essas informações é algo vital.  

Ao mesmo tempo, o ritmo cada vez mais 
rápido dos negócios e a necessidade de 
dinamizar operações torna essencial 
o compartilhamento de informações entre 
equipes para maior eficiência e satisfação do 
cliente.  

Mas qual é a melhor forma para uma 
pequena empresa compartilhar e proteger 
essas informações?  

Neste documento técnico, você encontrará 
uma visão geral em uma linguagem 
acessível explicando as opções de 
compartilhamento e proteção de dados 
empresariais, suas vantagens e opções para 
sua empresa. Além de aprender como você 
pode proteger seus dados contra acidentes, 
desastres ou roubo, você aprenderá a deixar 
seu negócio mais produtivo e flexível. 

O que toda pequena empresa deveria saber 
sobre o armazenamento em nuvem 
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Introdução 
As pequenas e médias empresas costumam 
ter dois problemas de armazenamento de 
dados: como compartilhar e como proteger 
dados empresariais importantes. Antes se 
pensava que estes eram dois problemas 
separados e caros, mas hoje, graças às 
soluções de armazenamento abrangentes 
e econômicas e ao armazenamento em 
nuvem, é muito mais fácil e acessível 
solucioná-los. 

O compartilhamento de dados é muito mais 
simples graças às redes de área local 
(LANs) de baixo custo e alta velocidade. 
Estejam os computadores conectados por 
Ethernet ou por Wi-Fi, os funcionários 
podem compartilhar rapidamente 
informações essenciais para o negócio, 
propostas, contatos ou perguntas dos 
clientes.  

Mas o que acontece quando um funcionário 
não está no escritório, seja porque está 
doente ou em um treinamento? Como você 
acessa os dados? Como você sabe se tem 
a versão mais recente da proposta para hoje 
às 4 da tarde?  

A proteção de dados antes significava que 
uma pessoa em um caminhão levava cópias 
dos dados para fora da empresa – um 
processo caro e propenso a erros – e depois 
se esperava um dia ou dois para obter os 
dados novamente quando se precisava 
deles. Hoje em dia, os serviços de 
armazenamento acessíveis pela internet – 
geralmente chamados armazenamento em 
nuvem – permitem um armazenamento de 
baixo custo fora do escritório para dados 
críticos e acesso as 24 horas, sempre que 
você precisar deles. 

Vamos falar sobre compartilhamento 
e também sobre proteção dos dados críticos 
para a empresa nas próximas páginas. 

Compartilhamento 
Antes o armazenamento era feito através 
de disquetes, CDs ou thumb drives. 
Porém, a disponibilida
de universal de 
redes simplificou 
e agilizou muito 
o compartilhamento 
de dados 
armazenados. 
Os dois modos 
mais comuns de 
compartilhar 
conteúdo 
armazenado são 
o iSCSI (que se 
pronuncia 'aiscuzi') 
e o Armazenamento 
Conectado à Rede 
(ou NAS, nas siglas 
em inglês). Cada um 
tem seu lugar e suas 
vantagens. 

Um dispositivo iSCSI 
parece um disco 
conectado 
localmente, como um 
drive C:, mas ele 
é acessado pela rede. 
Os dados em um 
dispositivo iSCSI 
podem ser lidos pelo 
computador que 
o armazenou, 
dificultando 
o compartilhamento 
de dados. 

Glossário  
iSCSI: Protocolo que emula 
um disco conectado 
localmente por uma rede. 
Como um disco local, ele só 
pode ser lido pelo sistema 
ao qual está conectado. 

NAS: Dispositivos de 
armazenamento que 
permitem a qualquer 
sistema autorizado acessar 
os arquivos pela rede.  

Nuvem: Serviços 
acessíveis pela internet, 
tais como armazenamento 
ou software. O termo 
provém do símbolo gráfico 
de nuvem usado para 
indicar as redes externas. 

Nuvem privada: Serviços 
e recursos acessíveis pela 
internet de propriedade 
e implantação de uma 
entidade privada e para seu 
uso privado. 

Nuvem pública: Serviços 
de internet disponíveis ao 
público. Podem ser 
gratuitos ou pagos. 

Armazenamento híbrido: 
Uma combinação de 
armazenamento local 
compatível por serviços de 
nuvem pública ou privada. 
Geralmente, a nuvem 
pública é usada apenas se 
for necessário. 

Latência: tempo entre uma 
solicitação e a resposta 
obtida. No caso dos 
serviços web, a latência 
baixa é fundamental para 
reter a atenção do usuário, 
o que costuma demandar 
armazenamento local. 

Provisionamento: 
processo de implantar um 
recurso como  
o armazenamento ou um 
servidor. 
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O dispositivo NAS armazena arquivos que 
qualquer sistema pode ler – com a devida 
autorização, claro –, o que facilita 
o compartilhamento de informações pela 
rede. Por esse motivo, os sistemas NAS são 
muito populares e há anos eles vêm sendo 
uma parte cada vez maior do mercado de 
armazenamento. Os dispositivos NAS 
também são mais simples de configurar e 
gerenciar do que os sistemas iSCSI. O NAS 
é a escolha óbvia para o compartilhamento 
de dados.  

Proteção 
Toda a proteção de dados gira em torno de 
uma estratégia: copiar dados em diferentes 
dispositivos. Por que? Porque não se pode 
confiar 100% em nenhum dispositivo isolado. 
Incêndios, inundações, tornados, terremotos, 
roubo e quedas de energia: tudo isso 
significa que também não se pode confiar 
100% em nenhuma localização única de 
armazenamento. 

Armazenar os dados com segurança fora do 
escritório é um dos recursos chave da nuvem. 
As pesquisas indicam que 80% das empresas 
que sofrem grandes perdas de dados saem 
do mercado dentro de dois anos.  

É aí que o armazenamento em nuvem gera 
maior interesse, porque ele permite guardar 
dados críticos de modo seguro em uma 
nuvem pública ou privada. Esses sistemas 
comprovados de produção fora do escritório 
são gerenciados por administradores 
treinados e experientes que poucas 
empresas poderiam dar-se ao luxo de ter. 

Serviços de nuvem 
O entusiasmo por trás da nuvem é que as 
arquiteturas de TI para internet, das quais 
empresas como Google e Amazon foram as 
precursoras, têm um custo muito mais baixo 
do que os sistemas de TI empresariais 

tradicionais. Para pequenas e médias 
empresas, o serviço de nuvem mais popular 
é o armazenamento de dados empresariais 
críticos. Por que? Porque o serviço de 
nuvem reúne o backup e a colocação dos 
dados fora das instalações da empresa, 
ficando protegidos contra desastres naturais 
ou roubo. 

Nuvem pública 
Como o nome sugere, os serviços de 
nuvem pública estão abertos a qualquer 
pessoa com um cartão de crédito e uma 
conexão à internet. Esses serviços vão 
desde blocos modulares simples, como um 
armazenamento de arquivos online, até 
aplicativos de software empresariais, como 
o Salesforce.com. Um exemplo de serviço 
de nuvem pública é o Simple Storage 
Service ou S3 da Amazon. É o maior 
serviço de armazenamento online público 
do mundo, embora muitas outras empresas 
também ofereçam serviços desse tipo. 

Há duas vantagens principais para os 
serviços de nuvem pública: 

• Você pode solicitar online quanto 
armazenamento quiser, usando um cartão 
de crédito, e começar a usá-lo em questão 
de minutos. 

• Não há custo de capital envolvido. O custo 
é apenas os gastos operacionais e é muito 
mais fácil de controlar. 

Nuvem privada 
As nuvens privadas são serviços acessíveis 
pela internet para o uso e manutenção de um 
negócio ou organização. As nuvens privadas 
não oferecem a vantagem do provisionamento 
rápido e dos baixos custos de capital que as 
nuvens públicas oferecem, mas elas têm 
algumas vantagens importantes. 
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• Controle e tranquilidade. Você sabe onde 
os seus dados estão o tempo todo, 
geralmente na sua própria rede.  

• Início rápido da utilização. As cópias de 
dados iniciais podem ser feitas no seu 
escritório usando uma rede de área local 
de alta velocidade, em vez de demorar dias 
ou até semanas para copiar os dados pela 
internet em uma nuvem pública. 

• Recuperação mais rápida. O que é mais 
importante é que quando você precisa dos 
dados, eles podem ser recuperados muito 
mais rapidamente do que pela internet, 
a partir do armazenamento em nuvem 
pública.  

Armazenamento híbrido em nuvem 
O armazenamento híbrido em nuvem 
é uma combinação de armazenamento 
local no escritório com uma cópia dos seus 
dados em uma nuvem pública fora do 
escritório. Essa solução oferece as 
principais vantagens dos dois sistemas. 
O armazenamento local é rápido 
e econômico. Ele pode ser protegido 
fisicamente e configurado para atender aos 
requisitos especiais que as empresas 
possam ter. Ao mesmo tempo, 
o armazenamento em nuvem pública pode 
ser usado para fazer o backup de dados 
empresariais críticos para criar uma cópia 
protegida contra desastres. Alguns 
sistemas NAS estão desenhados para 
integrarse facilmente com os serviços mais 
conhecidos de nuvem pública, facilitando 
a proteção dos dados empresariais críticos 
e oferecendo acesso aos dados tanto de 
modo local quanto a distância. 

Principais aspectos 
a considerar para uma solução 
de armazenamento para PMEs 
Falamos da importância de compartilhar 
e proteger os dados, das tecnologias 
principais e das questões operacionais mais 
cruciais (proteção e recuperação). Como 
você elabora uma estratégia viável para sua 
empresa, levando em conta essas variáveis? 

Questões operacionais 
A proteção dos dados é a principal 
prioridade. Pode parecer algo caro, mas não 
necessariamente, porque o assunto 
é armazenamento, é o desempenho, não 
a proteção, o que encarece. Graças aos 
últimos avanços tecnológicos, poucas 
pequenas e médias empresas precisam do 
desempenho oferecido por sistemas de 
armazenamento no valor de US$50.000 ou 
mais. 

Proteção 

Aqui estão algumas dicas para encontrar um 
armazenamento confiável e econômico para 
uma empresa. Procure sistemas de 
armazenamento com: 

Proteção de dados em RAID. Estejam os 
dados espelhados (RAID 1) ou protegidos 
por paridade (RAID 5), todos os dados 
deveriam ter proteção contra falhas da 
unidade de disco. Todas as unidades um dia 
falham, a questão é apenas quando.  

Compatibilidade para duas fontes de 
alimentação. As quedas de energia podem 
corromper os dados, principalmente durante 
as gravações. Dois cabos conectados a uma 
fonte contínua de alimentação (no-break) 
eliminará esse risco. 
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Unidades de disco de nível empresarial. 
As unidades de disco ao consumidor 
costumam ter uma integridade mais baixa dos 
dados do que as unidades empresariais de 
qualidade, o que é perigoso ao usar o RAID 5. 
As unidades de nível empresarial também 
têm um maior tempo médio entre falhas do 
que as unidades para consumidores. 

O RAID 5 pode se recuperar de uma falha de 
uma única unidade de disco. Quando uma 
unidade de disco corrompida é substituída, 
os dados perdidos são reconstruídos na nova 
unidade. Porém, com discos ao consumidor, 
as chances de encontrar um erro incorrigível 
ao reconstruir os dados perdidos podem 
chegar a até 40%. Se for encontrado um 
segundo erro, o sistema do RAID 5 não pode 
terminar o processo de reconstrução, 
podendo perder todos os seus dados. 

O risco disso acontecer é muito menor com 
os drives de nível empresarial, porque eles 
oferecem maior integridade dos dados. Além 
disso, as unidades feitas para serem usadas 
em RAID costumam ter maior controle dos 
erros do RAID, o que ajuda a manter os 
aplicativos em total funcionamento. 

Recuperação 

A recuperação dos seus dados 
empresariais é mais crítica para retomar 
as operações lucrativas da empresa depois 
de uma catástrofe. O armazenamento 
disponível localmente permite uma 
recuperação mais rápida. Mas se ocorrer um 
desastre e o armazenamento local não 
estiver disponível, os dados podem ser 
recuperados a partir do seu armazenamento 
em nuvem pública.  

Por exemplo, suponhamos que uma empresa 
com 20 funcionários tem 500 GB de conteúdo 
empresarial crítico, como e-mails, materiais de 
marketing, dados contábeis e financeiros, tudo 
em um backup numa nuvem pública. Se ela 

investisse em uma conexão de internet de alta 
velocidade de 30 Mb/s, e supondo que 
o provedor de serviço de nuvem tenha essa 
largura de banda, seria possível recuperar os 
dados a uma taxa de 180 MB por minuto ou 
quase 11 GB por hora. Mesmo nessa taxa, 
levaria cerca de 46 horas para recuperar todos 
os dados. É por isso que alguns serviços de 
backup em nuvem pública oferecem a opção 
de transferência dos dados a um disco rígido 
que é entregue no dia seguinte ao cliente. Isso 
dá uma largura de banda muito maior ao 
cliente para que ele consiga começar a usar 
o serviço mais rapidamente. 

Gerenciamento 
As pequenas e médias empresas raramente 
contam com um especialista de TI em tempo 
integral na equipe, então as soluções de 
armazenamento precisam ser avaliadas 
segundo vários critérios: 

Facilidade de usar. A configuração simples 
do produto é essencial para começar a usá-lo. 
Uma experiência de usuário a prova de todo 
tipo de risco ajudaria no gerenciamento fácil 
e contínuo, garantindo o uso apropriado 
a longo prazo. Por exemplo, você não 
precisa chamar um consultor de TI toda 
vez que um novo computador é instalado 
e requer um backup. 

Custo. Veja o custo total de propriedade. 
O custo inicial inclui o custo dos discos 
rígidos? Quanto vai custar instalar 
e configurar a solução corretamente no seu 
ambiente? A solução vem com todos os 
produtos de software necessários para 
proteger os dados da sua empresa, inclusive 
o custo de licenças do software de backup 
para os computadores dos funcionários? 
Você também precisa levar em conta 
a escalabilidade futura da solução, para 
o crescimento que você espera da sua 
empresa. 
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Automação. Os esquemas complexos que 
requerem fazer malabarismos com várias 
fitas ou unidades de discos não têm muito 
sucesso nas pequenas empresas. Procure 
soluções que possam colocar a proteção dos 
seus dados no piloto automático. Tanto os 
backups automáticos dos computadores 
quanto o backup na nuvem deveriam ser 
requisitos chave.  

Recuperação. A recuperação rápida a prova 
de erros é crítica para deixar seu negócio em 
pleno funcionamento novamente. Num 
mundo tão rápido como o de hoje, o backup 
e a restauração do zero são tão importantes 
quanto a recuperação de arquivos e pastas. 
Há muitos pacotes de software que fazem 
o backup de sistemas do Windows®, Linux® 
e Mac® no armazenamento de rede. 
Esses programas podem ser instalados 
e configurados para fazer backups 
automáticos todas as noites. 

Qual é a estratégia de 
armazenamento para a sua 
pequena empresa? 
Como proprietário de uma pequena empresa 
com recursos de suporte limitados, esse 
é o conselho que dou a mim mesmo 
e também aos meus amigos e clientes. 

Certifique-se de que todos os dados estejam 
copiados em um armazenamento 
secundário, incluindo o backup dos 
computadores na sua rede em um dispositivo 
de armazenamento. Os dispositivos de 
armazenamento podem e vão falhar, 
e geralmente no pior momento possível. 
Eu sempre guardo pelo menos duas cópias 
dos meus dados. Se forem críticos, guardo 
três ou mais cópias. O armazenamento é 
algo barato comparado ao custo de recriar 
os dados perdidos. Use-o livremente. 

Use um dispositivo de armazenamento NAS 
como repositório de armazenamento 
central – há várias soluções NAS que 
incluem a proteção de RAID incorporado 
e a integração com serviços de 
armazenamento de nuvem pública. 
Isso deixa os dados disponíveis a outras 
pessoas, funcionando como um ponto único 
para o backup de dados críticos em um 
serviço de armazenamento em nuvem. 
O NAS deveria contar com os recursos 
abordados nas "Questões operacionais" 
acima. 

Os dados críticos deveriam ser copiados no 
dispositivo de armazenamento NAS e depois 
copiados num serviço de backup em nuvem. 
Se ocorrer o pior, seus dados críticos estarão 
disponíveis para manter sua empresa em 
pleno funcionamento. 

Minha pequena empresa não tem um 
funcionário de TI em tempo integral na 
equipe, por isso é fundamental que 
o fabricante da solução de armazenamento 
fique por trás do produto, oferecendo planos 
de suporte sem complicações e serviços 
adequados ao orçamento de uma empresa 
desse porte. 

Conclusão 
Nunca é pouco enfatizar a importância da 
proteção dos dados em uma pequena 
empresa. É importante para qualquer 
pequena empresa adotar uma estratégia 
segura de recuperação e proteção de dados 
hoje mesmo. 

A proteção e recuperação de dados eram 
um problema complexo e fundamental de 
TI, mas era tão caro que apenas as 
grandes empresas podiam pagar por isso. 
Um novo mercado se abriu para os 
sistemas de armazenamento que não só 
têm um ótimo custo-benefício, mas também 
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são fáceis de gerenciar e contam com 
recursos de nível empresarial sem precisar 
de um funcionário de TI em tempo 
completo. Esses sistemas de 
armazenamento geralmente têm quatro 
a oito discos rígidos, servidor incorporado, 
software de gerenciamento fácil de usar 
e a capacidade de fazer o backup 
e proteger vários terabytes de dados. 

O velho ditado "não ponha todos os ovos na 
mesma cesta" não podia ser mais perfeito do 
que para uma solução de armazenamento para 
pequenas empresas. Um armazenamento 
híbrido em nuvem – reunindo a melhor parte do 
armazenamento local com a nuvem – fornece 
a velocidade e controle do armazenamento no 
local e a tranquilidade de saber que tem uma 
cópia protegida contra desastres em um lugar 
seguro fora da empresa.  
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