
FAXINA DE SEGURANÇA >>> CÓPIA DE SEGURANÇA

Cópia de segurança (backup) é a 
duplicação das suas informações 
armazenadas em algum lugar diferente 
do original. Infelizmente, muitas pessoas 
ainda falham em fazer backups regulares.
Quem possui um computador ou 
dispositivo móvel deve considerar que, 
cedo ou tarde, alguma coisa dará errado 
e seus arquivos pessoais, documentos ou
fotos serão perdidos. 

Por exemplo, você pode acidentalmente 
apagar arquivos errados, ter problema 
em um dos componentes, perder o 
aparelho ou ser infectado com um 
malware como um Ransomware. Nessas 

horas, recorrer às
suas cópias de 
segurança será 
sua a única 
alternativa.

Cópias de segurança: Como, o quê e quando

A primeira decisão a tomar é para onde irão as cópias:

1. Mídia física: dispositivos como discos USB externos ou acessíveis pela rede interna. 
No caso dos dispositivos móveis, o disco do seu computador pode atuar como a 
mídia física. A vantagem desta abordagem é fazer backup e restauração de 
quantidades grandes de dados rapidamente. A desvantagem é que se você for 
infectado com um malware como um Ransomware, existe a possibilidade dele se 
espalhar até seus backups. E, na eventualidade de um desastre como um incêndio ou 
furto, você pode perder não só seu dispositivo, mas também os backups. Por isso, se 
você usar mídias físicas para backup, você deverá guardar uma cópia do seu backup 
em um lugar seguro, diferente de onde estão seu computador e dados e 
apropriadamente identificados. 

2. Nuvem: estes serviços online armazenam seus dados na Internet. Uma vantagem de 
soluções de nuvem é sua simplicidade. Os backups são muitas vezes automáticos e 
você pode acessar seus arquivos normalmente de qualquer lugar. Além disso, 
desastres como incêndio ou furto não afetarão seu backup. A desvantagem é copiar 
grandes quantidades de dados podem consumir muito tempo. Além disso, a 
privacidade e segurança são importantes, por isso é importante pesquisar o provedor
do serviço de nuvem, suas políticas de uso e a reputação e certificar-se de que atende
seus requerimentos, como criptografia dos dados ou suporte para autenticação com 
verificação em duas etapas.

Cada abordagem tem vantagens e desvantagens. Se não tiver certeza sobre qual escolher, 
pode usar ambas simultaneamente.



Depois decida o que você quer guardar. 
Existem duas abordagens: 

1. Dados específicos e importantes 
para você: cópia dos dados 
existentes nas pastas mais comuns
para armazenamento de 
documentos. Em muitos casos isso
será suficiente para você.

2. Tudo, incluindo o sistema 
operacional: melhor opção, se não
estiver certo sobre o que copiar ou
quiser tomar cuidado extra. 

Por último você precisa definir a 
frequência em que a cópia ocorrerá. 
Também são duas as opções:

1. Agendamento: onde as opções 
comuns incluem backup por hora, 
dia, semana, etc. Recomenda-se, 
no mínimo, backups diários 
automáticos. 

2. Proteção contínua: onde arquivos 
novos ou alterados são copiados 
imediatamente a cada vez que 
você salva o documento.

Se você já tem cópias de segurança 

Fazer backup dos seus dados é só metade da batalha. Você precisa ter certeza de que 
consegue recuperá-los. Se já faz cópias de segurança, aproveite para verificar se seus 
backups estão funcionando: faça a recuperação de um arquivo e certifique-se de que esteja 
igual ao original.

E se tiver muitas cópias, outra tarefa importante é remover cópias muito antigas. Backups 
desatualizados e desnecessários são um risco. Destrua-os para prevenir o acesso por pessoas
não autorizadas.
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