
5 motivos para mudar 
o seu backup

A proteção de dados mudou.
Será que agora é a hora de você  
mudar também? 
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Introdução
A maioria das soluções de backup legado no mercado hoje… bom… não é muito 
boa. Gastando muito esforço em backup, os administradores de TI não têm muito 
tempo, recursos e, simplesmente, energia para enfrentar proativamente os 
verdadeiros desafios comerciais, que estão atrasando e retardando as empresas. 
A frustração é real, pessoal!

O cenário atual da tecnologia de backup está mais ágil e multifacetado 
do que nunca, oferecendo toneladas de opções para qualquer tamanho e 
orçamento e, consequentemente, dificultando muito fazer a escolha certa. 
Hoje em dia, a TI precisa pensar não em um, mas em vários passos à frente, 
levando em consideração o resgate, o bloqueio do fornecedor, a capacidade 
de armazenamento e a mobilidade da nuvem, bem como fatores econômicos 
e de saúde mundiais imprevisíveis.

Para colocar uma cereja no topo, os eventos de 2020 agora agravaram essas 
pressões como um fósforo perto de um barril de pólvora. Desde a explosão 
do trabalho remoto até a crescente sofisticação dos ataques de segurança, 
A PROTEÇÃO de dados precisa ser uma prioridade. Não aceite o “mais ou menos”. 
Você não pode adiar mais.

Se estiver lendo isto, você provavelmente pode atestar alguns, ou talvez 
até todos, dos itens acima. Isto significa que você é provavelmente 
uma vítima, quero dizer, um cliente, de uma dessas soluções de apoio 
medíocres.

Tudo bem. Saiba isso: não é só você. Os profissionais de TI do mundo 
todo sentem a sua dor! Essa leitura rápida foi projetada para ajudá-lo 
a entender o porquê e o quando.

Então, a bola está no seu campo para determinar o como.
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Lista dos 5 motivos
Vamos direto ao ponto. Aqui está o que 1.500 profissionais de TI em todo o mundo tiveram a dizer sobre a simples pergunta:

Quais dos seguintes pontos motivariam sua organização a mudar a solução primária de backup para uma nova solução ou 
serviço?

Para melhorar a confiabilidade (taxa de sucesso) dos backups

Para reduzir custos de hardware ou software

Para melhorar o ROI/TCO

Para melhorar os SLAs de RPO/RTO

Para reduzir a complexidade do gerenciamento operacional (por exemplo, facilidade de uso)

Para mudar da proteção de dados local para um serviço de proteção de dados baseado na nuvem

Para consolidar uma única solução para os backups

Para implantar proteção de dados em fator de forma de appliance

Para mudar de modelos de CapEx para OpEx (ou vice-versa)

Para implantar a proteção de dados como somente software (no hardware escolhido)

Para diversificar e usar diferentes ferramentas de proteção de dados para cargas de trabalho diferentes

Nada faria minha empresa mudar sua solução de backup primário para uma nova solução ou serviço

39 % 

38 % 

33 % 

30 % 

30 % 

22 % 

27 % 

21 % 

21 % 

20 % 

19 % 

2 % 

Como você verá, os 3Cs (capacidades, custo e complexidade) continuam sendo os principais temas para a troca de soluções de proteção de dados.

Apenas 2 % dos entrevistados responderam: “nada faria minha empresa mudar sua solução de backup para uma nova solução ou serviço.” Se 98 % dos profissionais de TI, que 
têm um motivo para mudar, não condenam a falta de credibilidade, lealdade e confiança em seu fornecedor atual, nada mais os faria!
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1º Motivo
Meu backup atual não é confiável.

A razão mais popular para mudar as soluções de backup primário é a 
confiabilidade ou a falta dela. Isto decorre de pegar um código com 
20 anos (ou até mesmo inacreditáveis 30 anos) e tentar adaptá-
lo aos desafios de TI de hoje. É o equivalente ao Winnebago em 
S.O.S. — Tem um Louco Solto no Espaço — absolutamente ridículo. (Se 
você é muito jovem para entender essa piada, procure o filme no Google 
para assistir. Esse filme é ótimo. E que o Schwartz esteja com você!)

Além disso, os bancos de dados de deduplicação muitas vezes se 
tornam propensos a erros e podem causar perda completa de dados. 
Muitas soluções necessitam de verificação de recuperação de dados 
ou apenas fornecem essa disponibilidade para plataformas limitadas 
(por exemplo, apenas VMware). Outra questão é a visibilidade do 
que está funcionando e do que não está. Com muita frequência, os 
administradores de TI só descobrem que há um problema quando é 
tarde demais. É como descobrir um vazamento em seu telhado no 
meio de uma tempestade — não é bom.

Muitas empresas apontam isso como uma falta de treinamento ou 
de habilidades. Não é verdade. Se uma solução de backup é estável, 
confiável e fácil de usar, então você não deve precisar de um pós-
doutorado para utilizá-la.

2º Motivo
Uma vez que você soma tudo, sai muito caro.

Ao considerar o custo da proteção de dados, é fácil focar nos custos 
tradicionais — hardware, software e storage. Alguns custos de 
hardware podem ser bastante altos quando você está preso e seu 
software não é flexível o suficiente para lidar com alternativas. Muitas 
soluções de software incluem add-ons, componentes secundários ou 
serviços contínuos, portanto certifique-se de que nada seja excluído 
de seu cálculo. Para custos de armazenamento, todos nós conhecemos 
alguém que se queimou por causa de cargas ocultas e promessas 
de redução de dados que nunca se concretizaram. Os dias de 
simplesmente apontar para um alvo acabaram. Você precisa encontrar 
o equilíbrio certo entre desempenho, eficiência de custo e SLAs de 
recuperação com os custos com os quais você se sente confortável. 
Sem nenhum "te peguei". Esses são os piores de todos.

Não se esqueça dos custos menos tangíveis, muitas vezes esquecidos: 
tempo de inatividade e perda de dados. Por exemplo, um estudo 
recente mostrou que uma hora de inatividade para uma aplicação de alta 
prioridade é estimada em US$67,651*. Além disso, o impacto que o tempo 
de inatividade e a perda de dados pode ter em seu relacionamento com 
seus clientes ou os danos à integridade da marca podem ser bastante 
impactantes — o tempo, o esforço e os custos de recursos não apenas para 
manter sua infraestrutura de backup, mas também para ampliar, testar 
e funcionar com plena capacidade. Outra é a perda de produtividade. 
Poucas coisas são mais frustrantes para um profissional de TI do que a 
perda de tempo e energia reagindo a questões de proteção de dados, em 
vez de trabalhar proativamente em outros projetos importantes.

O que você deve esperar de sua próxima solução de backup é 
paz de espírito e um tipo de confiança do tipo "instale e esqueça". 
Você merece uma solução que o proteja.

O que você deve esperar de sua próxima solução de backup é 
um modelo de custo simples, porém flexível, no qual você possa 
usar o hardware e o storage de sua escolha e que se integre à 
solução de software que você gosta. Você também deve ser capaz 
de fazer uma mudança em seu próprio ambiente, sem ter que 
cancelar seus planos de fim de semana para limpar a bagunça.

*Fonte: Tendências em proteção de dados — 2020
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3º Motivo
Aquele ROI nunca virou realidade.

Já aconteceu com todos nós — o software prometido podia fazer 
algo, só para mais tarde descobrir que não. Agora, você está fazendo 
malabarismos com múltiplas soluções para cobrir certos aspectos 
de seu ambiente, ou o seu caminho para a simplicidade acabou de se 
tornar mais complexo. Aquela calculadora de ROI que lhe foi prometida 
se afastou como o Homer Simpson desaparecendo nos arbustos, 
levando sua confiança, orçamento e reputação com ela.

Outra consideração de ROI para você é a reutilização de dados. Todas 
as soluções de proteção de dados envolvem uma grande quantidade de 
dados. No ecossistema atual, os dados são poder, e o cálculo correto 
do ROI não é simplesmente o número de tempo economizado versus 
o dinheiro investido, mas também o valor fornecido ao colocar seus 
dados para trabalhar.

4º Motivo
Meus tempos de recuperação são lentos, e as janelas de 
backup são demoradas.

Alguns fornecedores de backup podem tentar impressioná-lo com 
um exemplo, mas quando você investiga a amplitude do produto — 
configurações de backup, flexibilidade arquitetônica, integrações 
de snapshot, capacidades de replicação — a realidade aparece. Leva 
tempo — anos, na verdade — para construir a amplitude necessária.

Outro fator essencial é a velocidade de recuperação e a flexibilidade. 
Muitas vezes, não é uma história de se você pode se recuperar, mas 
com que facilidade e rapidez você pode fazê-lo. Conte o número de 
cliques necessários para recuperar algo simples, talvez um e-mail. 
Você pode ficar surpreso. No que diz respeito à flexibilidade, muitas 
soluções não têm granularidade para recuperações pontuais ou 
da escalabilidade para restaurações massivas.

Algumas soluções ainda não desenvolveram capacidades de autosserviço 
de restauração, que é o favorito de um profissional de TI, uma vez que 
ele permite que você tire férias, beba drinques com canudos de guarda-
chuva, coloque os pés na areia,, e talvez peça aqueles nachos de frango 
que são tão bons — minha nossa! Passe o molho picante — tudo sem se 
preocupar se um usuário LOB vai quebrar tudo. 

O que você deve esperar de sua próxima solução de backup 
(e daqueles que a estão vendendo) é o princípio de "prometer 
menos ao cliente e entregar mais do que ele espera" — sem 
truques mágicos nas demonstrações dos engenheiros de vendas. 
O que você deve ter é uma experiência de teste com VOCÊ 
no comando, disponível imediatamente, sem esperar por um 
engenheiro de sistemas para configurá-la.

Talvez você possa até mesmo encontrar uma solução para ajudá-
lo a aproveitar o poder da mina de dados de ouro na qual você 
está sentado. Como colocar batata palha sobre o molho do seu 
cachorro-quente — aquela camada extra faz toda a diferença.

O que você deve esperar de sua próxima solução de 
backup é um histórico comprovado de inovação contínua, 
construída sobre uma forte base de clientes satisfeitos. 
Imagine um lançamento de produto em que os usuários estão 
literalmente ansiosos para obter o código em vez de "deixar que 
outra pessoa faça o controle de qualidade".
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5º Motivo
Isso está tomando muito do meu tempo e dos meus 
recursos.

Com o software de backup, a facilidade de uso não pode ser 
subestimada. Tanto que "ficar de babá de um backup" é uma coisa 
que acontece. Muitos produtos nessa indústria são difíceis de usar 
e complicados, como a última moda de substituir cada refeição por 
algum shake proteico ridículo de 14 ingredientes. É só comer um 
hambúrguer! Mas voltando ao assunto…

Outras soluções podem fazer o que você quiser, mas somente por meio 
de roteiros ou do nível correto de conhecimento do PowerShell. Não 
precisa ser tão difícil, e você não deveria ter que construir uma solução 
alternativa. Você comprou um software para fazer isso para você!

Outro fator importante é que seu software de backup precisa ser capaz 
de evoluir com você, como aquelas calças ajustáveis que todos nós 
secretamente desejamos usar durante uma grande refeição no feriado. 
Se adicionar um novo dispositivo NAS ou trocar o storage de nuvem 
exige que você mude sua estratégia de proteção de dados, gaste 
tempo reeducando a equipe de TI ou perca o sono imaginando se sua 
equipe de TI tem ou não as habilidades para fazê-lo com sucesso, você 
está fazendo isso errado.

O que você deve esperar de sua próxima solução de backup é 
a dádiva do tempo — tempo para voltar a trabalhar em outras 
prioridades, terminar o trabalho mais cedo ou realmente usar 
aquelas férias que continuam se acumulando.
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Questões a considerar
Aqui estão algumas boas perguntas a fazer a si mesmo. Ou ainda melhor — pergunte a qualquer futuro fornecedor de 
backup que você esteja considerando para confiar seus dados:

Estabilidade: Com que frequência você encontra problemas de estabilidade com sua solução de 
backup atual (bugs, falhas de trabalho, etc.)?

Flexibilidade: Qual é seu plano de storage de backup para os próximos três a cinco anos, e como o 
crescimento dos dados, a mobilidade na nuvem e os riscos de segurança vão alterar essa estratégia?

Reutilização de dados: Você tem uma mina de dados de ouro dentro de seus backups — como você 
está colocando esses dados para trabalhar a fim de resolver os principais problemas de negócios?

Velocidade de backup/recuperação: À medida que as demandas de negócios por acesso aos dados 
continuam aumentando, seus RTOs e RPOs estão melhorando ou estagnaram? Qual era a situação deles 
entre três e cinco anos atrás, em comparação com agora? Como você gostaria que eles estivessem?

Facilidade de uso: Quanto tempo você passa cuidando dos seus backups? Se esse tempo fosse 
cortado pela metade, o que você faria com o tempo extra?

E mais uma:

Como seu fornecedor atual/potencial de backup está se saindo financeiramente? Qual foi o crescimento da organização no último mês, ano ou trimestre?

Infelizmente, essa questão agora é mais importante do que nunca. No ambiente instável de hoje, empresas que antes estavam com dificuldades podem estar à beira do 
desmoronamento hoje. É importante que qualquer pessoa em quem você escolha investir tenha o tamanho, a trajetória de crescimento e a proteção econômica para 
resistir a qualquer desafio que esse mundo apresentar.
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Conclusão
A esta altura, esperemos que o porquê e o quando estejam claros (dica: é agora). 

O como depende de você.

Na Veeam®, acreditamos que nossos produtos oferecem apoio e recuperação sem igual 
e gostaríamos muito que você os levasse para um passeio.

Faça o download da versão de avaliação GRATUITA de 30 dias. Fale com seus amigos 
do setor e veja o que eles dizem sobre a Veeam, ou fale com aquelas pessoas que você 
não suporta nem um pouco. Fale com as pessoas! Nós aceitamos o desafio.

Nossa missão é fornecer uma plataforma moderna que possa atender às necessidades 
atuais de backup, mas, mais importante ainda, que possa se expandir e se adaptar em 
torno do que você precisará no futuro (cargas de trabalho da nuvem, mobilidade de 
nuvem, Kubernetes, etc.).

Não importa o que você escolha fazer, você ficará contente de ter feito. Em 
um mundo com poucos apertos de mão e abraços, talvez você simplesmente 
se dê um tapinha nas costas. Você pode até se surpreender e sair por aí 
(quer dizer, dançando,é claro. Confiamos em você.) Faça um teste; vai ser ótimo. 
As crianças de hoje estão no rumo certo.

“O Backup da Veeam Salva o Dia” 
Mais análises em TrustRadius

“O melhor backup que eu já usei” 
Mais análises em G2

https://www.veeam.com/br/backup-replication-virtual-physical-cloud.html
https://www.trustradius.com/products/veeam-backup-replication/reviews
https://www.g2.com/products/veeam-veeam-backup-replication/reviews

