
O Cliente

O ano de 1990 foi marcado por alguns eventos históricos como a celebração da reunificação das Alemanhas Ocidental e Oriental com 
a queda do muro de Berlim iniciada em 1989 e celebrada oficialmente em 03 de março de 1990, a libertação de Nelson Mandela após 
28 anos de prisão em virtude do regime do apartheid e o lançamento do telescópio Hubble em abril de 1990 desvendando ao homem 
imagens jamais vistas de nosso universo. Neste mesmo ano nasce uma pequena empresa de refeições coletivas na cidade de Avaí-SP: a 
NUTRISAUDE. Focada inicialmente no setor público, a empresa estabeleceu sua marca e qualidade. Em 2002 com as operações em expan-
são, deram início as novas conquistas de contratos privados. Para atrair o mercado e fortalecer a nossa marca a sede da cidade de Avaí é 
deslocada estrategicamente para a cidade de Piracicaba onde a Nutrisaude atendeu os primeiros parceiros no segmento Privado. Com a 
evolução dos bons resultados obtidos no mercado de soluções em alimentação, a Nutrisaude entendeu a necessidade de fortalecer sua 
base administrativa e constituiu o seu CSC – Centro de Serviços Compartilhados, que hoje oferece suporte a excelência para mais de 100 
unidades de operações espalhadas por todo o Brasil com aproximadamente 1.200 profissionais em todo o Grupo Nutrisaude.

Ambiente antes do projeto Acronis

Reinaldo Cafeo, Diretor da Nutrisaude, comenta que necessitava implantar novas políticas de backup e recuperação de desastres na 
empresa, pensando principalmente na mais rápida recuperação das informações em caso de falhas ou mesmo desastres no ambiente 
de TI. Utilizávamos em nosso ambiente uma ferramenta simples de backup de arquivos, o NT Backup, que não nos dava a segurança de 
validação dos mesmos, nem a flexibilidade de recuperar todo o ambiente o mais rápido possível, pois caso ocorresse algum desastre, o 
tempo de recuperação total do ambiente poderia demorar entre cinco e dez dias. Estávamos à procura de uma ferramenta homologada 
e reconhecida pelo mercado, que agregasse ao nosso ambiente a segurança de recuperação de todo o ambiente em questão de horas, 
sem a necessidade de reinstalação dos sistemas operacionais e que facilitasse as migrações de ambiente (P2V - do ambiente Físico para 
o Virtual).

Resultados após a implantação

Em parceria com a DX4 Tecnologia, implantamos a nova politica de backup e recuperação de desastres. Para isso, optamos pelos produ-
tos da Acronis e a solução dimensionada para nosso ambiente foi o Acronis vmProtect, que além de integrar-se ao nosso ambiente virtu-
alizado como um Appliance (Sem agentes), é homologado ao nosso sistema de armazenamento interno, monitora e soluciona problemas 
com facilidade em todas as operações de backup e recuperação e nos dá a visão, de forma simples, de todo o plano de recuperação de 
desastres de nosso ambiente.

A solução Acronis é responsável pelo alto nível de segurança e proteção da propriedade intelectual da empresa, proporcionando de 
forma rápida e proativa, solução de qualquer problema relacionado a desastres e falhas no ambiente de TI.

“Todo o projeto está integrado com nossa missão, que é fundamentada em políticas de excelência e conseguimos estabelecer um conjun-
to consistente de melhores práticas para backup e recuperação, que foram aplicadas em toda a sua infraestrutura de TI. Com isso, procu-
ramos uma empresa de grande credibilidade e experiência no mercado para implantar a solução Acronis e gerenciar nosso ambiente de 
backup e recuperação, hoje temos a garantia real continuidade do negócio na empresa, conclui Reinaldo Cafeo”.
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