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Em uma organização moderna, a informatização e a digitalização de rotinas de uma empresa 
fizeram com que informações essenciais para o negócio passassem a estar somente 
disponíveis através de computadores. Contratos, memorandos, cadastro de clientes 
armazenados digitalmente são somente alguns exemplos de que a informação eletrônica é 
hoje vital para as organizações. 
 
Nenhuma empresa pode cogitar hoje ficar dias, horas e até minutos com um sistema 
informatizado fora do ar. Isto pode causar danos irreparáveis ao desenvolvimento da 
organização, principalmente se esta instabilidade for seguida de perda de arquivos e 
documentos digitais. Nada como uma fatalidade ou um desastre neste armazenamento para 
demonstrar o quão vulnerável e despreparadas nossas empresas podem estar. 
 
De acordo com uma pesquisa da Ontrack Data Recovery, mais da metade dos dados perdidos 
em uma empresa são por causa de problemas em hardware ou então nos sistemas 
operacionais. Apenas 2% dos arquivos perdidos estão ligados a desastres naturais. 9% dizem 
respeito a softwares mal programados que causam corrompimento de dados e, de acordo com 
a mesma pesquisa, 25% estão relacionados a erros de funcionários ou usuários. E se 
documentos eletrônicos são tão essenciais para o seu negócio, está na hora de você cuidar 
mais do seu servidor. 
 
Confira algumas dicas para você implementar um bom plano de recuperação de desastres na 
sua empresa: 
 
- Faça backups regularmente e de preferência de forma automática. Escolha um bom software 
para backup e garanta que todos os procedimentos de armazenamento dos dados estão sendo 
seguidos.  
 
- Armazene os backups e as senhas de sistemas em um outro local que não seja o mesmo 
servidor e até mesmo no mesmo espaço físico. Caso aconteça algum desastre, você terá os 
dados a salvo em outro lugar.  
 
- Documente tudo! Tenha certeza que todo o processo de recuperação para ter seu sistema 
novamente ao ar esteja documentado. Assim, é possível verificar os locais e pontos 
restaurados a cada ocorrência.  
 
- Tenha documentado também o seu plano de recuperação de desastres. Uma equipe deve ser 
treinada para atuar prontamente quanto eles ocorrerem. Busque auxílio com uma empresa 
especializada para definir seu plano.  
 
- Tenha sempre um bom estoque de mídias e discos rígidos para garantir o armazenamento do 
backup. Isso evita surpresas quando a capacidade estiver quase no limite.  
 
- Teste o seu plano de recuperação de desastres trimestralmente ou até mais. Isto não só 
qualifica sua equipe específica para atuar no plano, como também faz com que novos 
funcionários se familiarizem com a rotina. Isto garante também que sua estratégia para 
desastres de TI se mantenha sempre atualizada, mesmo com novos softwares ou 
equipamentos.  
 
- Uma estratégia de organização do arquivamento de fitas magnéticas, CDs e DVDs é 
importantíssima. Aquelas fitas utilizadas diariamente devem ser trocadas entre seis e nove 
meses para evitar perda de dados. Há algumas que podem ser trocadas com menos 
freqüência, dependendo do quanto é usada. Há soluções no mercado que dispensam o uso de 
fitas, que no geral são muito caras (uma unidade de fita custa em torno de R$ 4 mil).  
 
- É essencial garantir o constante fornecimento de energia para não interromper seus serviços 
de TI. Busque bons no-breaks e tenha sempre uma bateria extra para urgências.  



 
- Não esqueça de proteger seus equipamentos, principalmente servidores, de roubos, 
vandalismo e até mesmo empregados mal-intencionados. Isto pode ser mais desastroso de 
qualquer outra ocorrência. Esteja certo de que a porta da sua sala de servidores ou de 
processamento de dados esteja sempre trancada, seja de dia ou de noite.  
 
- Uma porta automática contra incêndios para esta sala também é essencial para garantir que, 
em caso de incêndio, o fogo não se alastre e também que proteja contra a fumaça. 
 
*Por Rafael de Medeiros - Gerente de Desenvolvimento da Virtos Backups Automáticos  
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