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Um Aliado da Administração Pública 
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Principais Benefícios  
 

● Cópias de Segurança de todas      

as formas de dados eletrônicos:     

ambientes computacionais,  

bancos de dados, sistemas de     

informação, estações de trabalho    

inteiras, arquivos de todos os     

tipos, etc 

● Suporte aos Sistemas    

Operacionais legados, uma   

realidade da Administração   

Pública. 

● Alto grau de automação dos      

backups. 

● Economia de recursos de     

centro de dados. 

● Menor preço de    

licenciamento do mercado. 

● Menor tempo/esforço para    

restaurar arquivos, sempre que    

necessário. 

● Compatível com todas as     

formas de armazenamento   

(discos, arrays, fitas, robôs e     

nuvem) 

 

Modernização 
A Administração Pública Brasileira, em busca de eficiência e de          
oferta de novos serviços à população, vem adotando a         
tecnologia da informação de forma crescente. 
 
Os documentos que antes eram físicos, hoje são eletrônicos.         
Sistemas de informação como o SEI, portais de governo na          
Internet e bases de dados eletrônicas como o CPF/CNPJ         
demonstram esse movimento de modernização. 
Até mesmo a assinatura eletrônica de      
documentos, sejam eles públicos ou não, tem       
a validade jurídica garantida pela Medida      
Provisória 2.200-2 de 27 de Julho de 2001. 
 
Ou seja, já é possível, de forma 100% eletrônica, originar          
documentos, tramitá-los e assiná-los, sem a necessidade de        
gerá-los fisicamente (papel). 
 
 

Responsabilidade do Agente Público 
O Código Penal prevê no seu artigo 314 pena de reclusão para            
agentes públicos que extraviem documento, de que tem a         
guarda em razão do cargo.  
 
Uma vez que hoje a grande maioria dos documentos são          
eletrônicos, como garantir a proteção deles? E se, por         
exemplo, um vírus infectar os computadores da Administração        
Pública e apagar os arquivos? Um outro exemplo seria a perda           
de informações por parte de uma empresa contratada para         
assumir a Tecnologia da Informação, parcial ou total, de um          
órgão Público (terceirização). Perda essa que poderia ocorrer        
por falha, negligência ou até mesmo por descontinuidade da         
contratação. 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
Mais Funcionalidades 
por um Preço Menor 

 
● O único software de backup      

do mercado que tem o poder de       

centralizar todas as cópias de     

segurança. 

● Atua nos ambientes    

computacionais de todos os    

tamanhos, incluindo aqueles   

mais complexos, híbridos e    

volumosos. 

● Modelo simplificado de    

cobrança. 

 

 
 

Serviços Diferenciados 
● Suporte técnico no Brasil e 

com níveis de serviço 

customizáveis. 

● Implantação presencial com 

treinamento da equipe. 

 

O Bacula Enterprise é um grande aliado na proteção dos dados           
ao permitir e centralizar as cópias de segurança (backups) de          
todos os ambientes, plataformas, arquiteturas, aplicações,      
bancos de dados, etc. 
 
Essas cópias de segurança poderão ser restauradas a qualquer         
momento, sempre que necessário, com o menor tempo e         
esforço possíveis. 
 
O Bacula Enterprise está à frente dos softwares de backup          
indicados como líderes pelo Gartner. Pois, provê ainda mais         
funcionalidades, mais escalabilidade, mais estabilidade, mais      
desempenho, mais interoperabilidade e menor uso de       
recursos de centro de dados por um menor preço. Tudo isso           
sem aprisionamento tecnológico (formato de arquivos de       
backup não proprietário). Diferente de outros softwares de        
backup, mesmo sem estar pagando pela licença, será possível         
restaurar as cópias de segurança geradas. 
 

Desafio 
Quanto o seu órgão gasta hoje com a cópia de segurança dos            
dados eletrônicos? Há negligência, o que poderia incorrer em         
crime contra a Administração Pública, conforme já       
mencionado neste paper? Se não, com certeza o seu órgão          
está gastando mais do que deveria com licenciamento, com         
mão de obra (baixo índice de automação) e com recursos de           
centro de dados. 
 
Seja em qualquer um dos casos, permita-nos levantar a         
situação atual para fazermos uma proposta tecnológica e        
comercial. 
 
Assim, comprovaremos que agregamos muito mais valor por        
um menor preço. 
 
 
 

 



 

 

 

 

Faça Como os Nossos Clientes Fizeram 
 
O Bacula Enterprise foi desenvolvido pela Bacula Systems, uma empresa Suíça, e é distribuído              
no Brasil pela Bacula do Brasil, de forma exclusiva. Apesar do nome, a Bacula do Brasil é uma                  
multinacional que atua em toda a América Latina e EUA. 
 
Estamos crescendo no Brasil e no mundo, cada vez mais, ao oferecermos um software que está                
sempre na vanguarda do seu segmento. O nosso foco em cópias de segurança e restauração de                
dados eletrônicos garante esse aprimoramento constante. 
 
Várias empresas gigantes da Tecnologia da Informação criam softwares, plataformas,          
arquiteturas, dentre outras tecnologias, que aprisionam por serem proprietárias. Depois,          
oferecem a opção de cópia de segurança por valores abusivos. A nossa proposta é justamente               
quebrar isso. No que tange às cópias de segurança, não importa se o seu ambiente é                
proprietário ou não, nós fazemos a cópia de segurança com mais facilidade e por um preço                
justo. Com o Bacula não existe aprisionamento tecnológico! 
 
Os nossos clientes acreditaram na nossa visão de negócio, validaram tudo o que alegamos e               
puderam redirecionar as economias (licenciamento, recursos de centros de dados e tempo)            
para outros projetos de Tecnologia da Informação. Venha conosco! 
 
Eis alguns dos nossos casos de sucesso, no Brasil e no mundo: 
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