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 STORAGE SWITZERLAND 
 

REQUISITOS DE NAS PARA PME: 
ARMAZENAR, PROTEGER E COLABORAR 

 

 

Uma empresa pequena costuma ter menos de 25 funcionários. 
No que se refere a TI, muitos deles usam laptops 
e dependem de aplicativos baseados no computador para 
realizar grande parte do seu trabalho, na maioria das vezes, 
usando um conjunto de produtividade tipo Office. 
Um aplicativo central na empresa, como um pacote de 
contabilidade, agora fica hospedado online. Isso significa que 
para a maioria das PMEs, o primeiro "servidor" a ser 
comprado será um servidor de arquivos no formato de um 
sistema de armazenamento conectado à rede (NAS). 
 
Numa pequena empresa, o sistema NAS faz mais do que 
apenas prover arquivos. Ele precisa ser mais que nada um 
servidor de armazenamento para pequenos escritórios. 
Ele deve armazenar, proteger e permitir a colaboração. 
Mas o desafio está em que os fabricantes inundaram 
o mercado com dispositivos NAS que variam em formato 
e função, principalmente em questões de capacidade de 
upgrade, proteção e recursos. Abaixo estão alguns requisitos 
chave que as PMEs deveriam exigir de um sistema NAS. 
 
Um sistema de armazenamento como esse se paga 
sozinho não só tornando os usuários mais produtivos 
e protegendo os dados corporativos, mas também em 
termos de dólares recuperados. Esses sistemas podem 
substituir vários servidores de arquivos do Windows® 
e eliminar a necessidade de licenças de acesso do cliente 
que os provedores de sistemas desse tipo costumam cobrar.
 

Vinte e cinco licenças de acesso de clientes podem custar 
até US$3.500. E isso sem incluir o custo do servidor, 
a capacidade de armazenamento para realizar a função 
ou os recursos para proteger e permitir a colaboração. 
 
 
O prerrequisito – fácil de usar 
 
As PMEs não podem se dar ao luxo de ter um funcionário 
de TI exclusivo, como as grandes organizações. Em vez 
disso, elas costumam depender dos serviços de consultores 
independentes que as ajudam com as tarefas mais árduas 
de TI. Por isso, as PMEs costumam ficar na mão quando 
se trata de suporte do produto. Portanto, o NAS de uma 
PME deve ser fácil de conectar, configurar e trabalhar 
todos os dias. 
 
Os dispositivos NAS como o WD Sentinel™ DX4000 da 
Western Digital® são um exemplo de solução ideal, 
projetado para ser conectado a uma rede existente, 
acionado e imediatamente acessível pelo pessoal da 
empresa. Só fica faltando criar usuários e o sistema está 
pronto para usar. 
 
 
 

George Crump, Analista Sênior 



[2] 

 

Requisito nº 1: Armazenar 
 
Antes de mais nada, um NAS precisa armazenar dados 
para que todas as pessoas interessadas possam acessar 
e colaborar de maneira fácil. Geralmente, em uma pequena 
empresa, os usuários criam dados que são armazenados 
nos discos rígidos dos seus laptops ou desktops. 
Embora isso possa funcionar para alguns, essa abordagem 
cria grupos de dados em vários dispositivos na rede. 
Para piorar a questão, quando os dados precisam ser 
compartilhados muitas vezes fica confuso saber onde 
a versão mais recente e completa está localizada. 
Portanto, o NAS é o lugar ideal para armazenar todos os 
dados empresariais críticos. A necessidade de um NAS 
como armazenamento compartilhado centralizado 
aumentará à medida que as unidades de estado sólido 
(SSD), que costumam estar disponíveis em capacidade de 
armazenamento bastante menor, se tornam mais comuns 
para laptops de usuários. Embora essas unidades tenham 
um desempenho excelente, a capacidade delas não chega 
a ser suficiente para armazenar dados de trabalho. 
 
O armazenamento do NAS precisa ser flexível para atender 
às necessidades crescentes das PMEs, e deve ser fácil 
fazer um upgrade. O sistema deveria partir de um mínimo 
de dois discos rígidos (espelhados para proteção) 
e expandir conforme as exigências de capacidade. 
Como parte dessa expansão, muitos usuários vão 
querer passar da proteção espelhada para o RAID 5, 
para aumentar a capacidade disponível. Isso pode ser 
uma conversão complicada para alguns sistemas NAS, 
envolvendo a reformatação e o recarregamento completo 
de dados. O NAS de uma PME deve dar conta dessa 
conversão automaticamente, sem precisar recarregar as 
informações. O crescimento não deve vir às custas de dias 
de paralisação do sistema. 
 
Requisito nº 2: Proteger 
 
A proteção é um processo de várias camadas que pode 
deixar a PME desorientada e confusa. É preciso proteger 
os laptops e desktops clientes, os dados no NAS e também 
é preciso que o NAS permaneça o mais disponível 
possível, mesmo durante quedas de energia ou falhas do 
disco rígido. 
 

Um segundo uso para o dispositivo NAS bastante comum 
será o backup de dados armazenados nos laptops e desktops 
locais. O ideal é que o NAS venha com um software que se 
encarregue do backup e proteção, pelo menos dos diretórios 
básicos dos "Meus documentos" dos usuários. Soluções mais 
avançadas, como o WD Sentinel DX4000 da Western Digital, 

fornecem maior proteção de dados, o que pode proteger 
todo o laptop ou desktop consumindo um mínimo volume 
de armazenamento e fazendo o backup apenas das 
informações novas ou alteradas. Isso permite 
a recuperação básica e a recuperação do sistema completo 
caso ocorra uma falha total do sistema ou o roubo de um 
laptop. 
 
À medida que cresce a confiança no NAS, e os usuários 
começam a usá-lo para compartilhar dados com outros 
usuários, ele vai começar não só a armazenar dados de 
backup, mas também a ter seus próprios dados exclusivos. 
Os arquivos serão criados, modificados e finalizados sem 
jamais sair do NAS. 
 
Para armazenar dados exclusivos o NAS de uma PME 
deve ter recursos de disponibilidade similares aos seus 
pares empresariais, já que ele poderá estar armazenando 
a única cópia existente de um arquivo. "Disponibilidade" 
significa certificar-se de que no caso de uma falha física do 
hardware, o NAS ainda pode fornecer serviços de arquivos 
quando o componente com falha for substituído. Isso 
também significa que a falha de um único componente não 
implica ter que esperar que a unidade seja reparada 
e todos os dados restaurados. No mundo de hoje, uma 
PME, como qualquer grande organização, não pode ficar 
horas ou dias parada sem acesso aos seus dados, 
enquanto se realiza uma recuperação total. 
 
O primeiro passo na disponibilidade é a redundância. 
O principal requisito para o NAS de PMEs é ter um 
esquema de proteção de dados, como discos rígidos 
espelhados ou protegidos por RAID. Com esses esquemas 
de proteção, se uma unidade falha, as unidades restantes 
ainda podem continuar fornecendo os dados. A flexibilidade 
é importante aqui também. Como discutimos antes, 
à medida que cresce a demanda de capacidade, 
o NAS também deve ter a capacidade de passar de uma 
configuração de espelhamento para uma de RAID 5. 
 
Muitos sistemas NAS de PMEs fornecem algum tipo de 
proteção de drive, como o RAID, mas param por aí. 
À medida que os usuários vão tendo mais confiança no 
NAS, recorre-se mais a ele para armazenar um número 
maior de cópias de dados, em vez de apenas backups. 
Nesses casos, é necessário proteger para além de uma 
falha da unidade. E há outros componentes que deveriam 
ter pelo menos a opção da proteção redundante. 
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As interfaces de Ethernet, por exemplo, podem falhar; 
portanto, é um requisito ter múltiplas entradas. Os usuários 
também deveriam procurar sistemas NAS que possam 
suportar fontes redundantes de alimentação. Embora seja 
raro ter uma falha em componentes como este, essas 
falhas acontecem, e ter uma segunda fonte de alimentação 
mantém os serviços de arquivos disponíveis aos usuários 
que esperam encontrá-los quando precisam. 
 
Uma questão final de disponibilidade que costuma ser 
deixada de lado é o uso de uma fonte ininterrupta de 
alimentação (ou no-break) em conjunto com o NAS. 
A queda de energia externa provavelmente seja um dos 
"desastres" mais comuns em uma PME. Uma queda 
repentina de energia em um NAS pode provocar a perda 
ou a corrupção de dados, ou até mesmo a corrupção do 
sistema operacional do NAS. Em um último caso, 
o resultado pode ser o recarregamento do sistema 
operacional do NAS da PME. 
 
Uma fonte ininterrupta de energia é uma solução barata 
que a maioria dos sistemas NAS de PMEs não aproveita. 
No caso de uma queda de energia, quase todas essas 
fontes tentarão avisar aos hosts conectados, geralmente 
através de um cabo USB, que houve um corte de energia 
e que o servidor deveria iniciar uma sequência de 
encerramento suave para não perder nem corromper 
nenhum dado. Considerando que a maioria das PMEs usa 
muitos laptops e os equipamentos de rede costumam ter 
um baixo consumo de energia, para sustentar toda a rede 
enquanto os documentos são salvos pode ser necessário 
apenas um no break relativamente pequeno. 
 
A última parte da ferramenta de disponibilidade e proteção 
é a proteção dos dados no NAS contra a situação pouco 
provável de que a própria localização da empresa não 
esteja disponível, devido a um incêndio, inundação ou 
outra catástrofe. O NAS de PMEs deve fornecer replicação 
para outro dispositivo ou para um serviço de armazenamento 
baseado na internet. Se a PME tiver mais de uma 
localização, replicar informações alteradas entre os 
dispositivos NAS pode ser uma solução de ótimo  
custo-benefício. Porém, se ela tiver apenas um escritório, 
um requisito fundamental do NAS é replicar os dados em 
uma instalação de armazenamento fora da empresa, 
tal como um armazenamento em nuvem pública. 

Requisito nº 3: Colaboração 
 
O NAS por si só permite a colaboração fornecendo uma 
localização central para o armazenamento de dados 
empresariais e outros arquivos de usuários. Nesse tipo de 
uso, ele se torna o driver principal para os requisitos de 
armazenamento e proteção mencionados acima. Além 
disso, o recurso que costuma faltar no NAS de uma PME 
é o acesso remoto a arquivos armazenados no dispositivo. 
Esse é um dos principais motivos pelos quais os usuários 
acham que precisam guardar todos os dados consigo 
e não em um servidor remoto de arquivos. Prover acesso 
remoto motivará ainda mais o uso do dispositivo e reduzirá 
o custo de compra de sistemas de usuário com discos 
rígidos de grande porte. 
 
Se a PME quiser maximizar mais o investimento em vez de 
usar o NAS apenas para backups, o acesso remoto deve 
ser um requisito chave. As soluções de NAS para PMEs, 
como o WD Sentinel DX4000 da Western Digital, pode 
fornecer aos usuários, funcionários trabalhando a distância 
e parceiros de confiança acesso remoto a arquivos, sem 
softwares complicados e caros de rede privada virtual (VPN). 
Esse recurso aumenta bastante a produtividade do usuário 
através da colaboração fácil que aumentará em última 
instância o ROI (retorno do investimento) do NAS para PMEs.
 
Resumo 
 
As PMEs têm inúmeras opções quando se trata de uma 
solução NAS. Embora várias delas pareçam interessantes 
no papel, podendo até ser econômicas, elas não contam 
com a funcionalidade ou a integridade necessárias para 
o uso e aplicativos do mundo real. Ao enfocar nos requisitos 
chave para armazenar com flexibilidade, proteger com 
confiança e colaborar a vontade, as PMEs podem excluir 
vários dispositivos da lista de opções. Assim, é possível 
tomar uma decisão mais sábia a partir de um grupo 
reduzido de produtos de qualidade. 
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