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Um dia calmo, há quatro anos, transformou-se em um pesadelo para o advogado Heitor Feijó, 
59 anos. Tudo por causa de um clique distraído na opção "sim", em resposta a uma sugestão 
do computador para eliminar da memória uma pasta com arquivos. Um mês inteiro de 
trabalho duro foi desperdiçado naquele momento. O profissional não tinha providenciado 
qualquer tipo de cópia de segurança. O vacilo cometido por ele é bastante comum em usuários 
de aparelhos tecnológicos. A falta de preocupação em realizar um backup das informações 
mais importantes costuma ser a principal responsável por situações desagradáveis, como a 
que aconteceu com Feijó. Mesmo com todos os dispositivos e as instruções para se resguardar 
contra possíveis acidentes, inúmeros arquivos são perdidos definitivamente todos os dias.  
 
O mundo corporativo dispõe de ferramentas poderosas e altamente eficientes para proteger 
dados. No entanto, os recursos são caros e exagerados para o uso pessoal. Isso não significa, 
porém, que os usuários estão desprotegidos. Desde a popularização dos computadores 
pessoais, no fim da década de 1980, há diversas opções para backup. Naquela época, por 
exemplo, cópias das informações podiam ser armazenadas em disquetes grandes, mas com 
pouca memória. Algum tempo depois, os disquetes foram diminuindo de tamanho e 
aumentando em capacidade. Vieram os CDs, os pen drives e os HDs externos, além de uma 
série de programas desenvolvidos para assegurar a tranquilidade do proprietário em relação 
ao conteúdo do computador.  
 
Heitor Feijó não cultiva o hábito de realizar backups com frequência na máquina. Por isso, 
confessa, teve problemas com a perda de arquivos em mais de uma oportunidade. Foi 
aconselhado por amigos e profissionais da área de informática a providenciar ferramentas para 
guardar os dados. Pensou em um HD externo, mas não comprou o equipamento. O máximo de 
proteção que mantém em casa são cópias de algumas das informações importantes gravadas 
em CD. "Eu me preocupo, mas o trabalho para manter esses backups atualizados é muito 
grande e toma bastante tempo. Também não sei direito quais são as melhores opções de 
armazenamento."  
 
DISCIPLINA. A gerente de segurança da Microsoft no Brasil, Marinês Gomes, explica que a 
disciplina é determinante para manter a rotina de backups. Ela ressalta, ainda, que a 
existência de uma cópia de segurança não significa garantia total. A especialista lembra, por 
exemplo, que a plataforma de backup deve ser guardada longe da máquina e que, quanto 
mais cópias forem feitas, menor é a probabilidade de que o usuário seja pego de surpresa. "A 
organização da plataforma de backup também é fundamental. O que adianta o usuário ter 
inúmeras cópias dos arquivos importantes se ele não sabe onde estão ou não consegue 
encontrá-los quando necessário?", questiona Marinês.  
 
O ditado "em casa de ferreiro, o espeto é de pau" pode ser perfeitamente aplicado ao 
estudante Bruno Vasconcelos, 23 anos. O aluno de ciência da computação da Universidade de 
Brasília trabalha em um projeto na área de tecnologia dentro da própria instituição. Mesmo 
com todos os recursos à disposição, o jovem não escapa de sufocos pela perda de arquivos do 
computador. 
 
No início de cada semestre, ele formata a máquina para deixá-la com um rendimento melhor. 
Não raramente, arquivos importantes do trabalho se perdem nessas operações. "Não tem 
jeito. Semana passada, perdi um monte de documentos. Terei de fazer tudo de novo. Só 
aprendo desse jeito", lamenta. "É preciso ser realmente cuidadoso, porque eu também tive 
problemas com pen drives e não havia cópias em outras plataformas", completa.  
 
Cada um dos dispositivos de backup tem limitações, segundo Aylton Souza, especialista em 
soluções de gerenciamento e infraestrutura. O primeiro passo antes de realizar cópias de 
segurança é analisar contra quais tipos de problemas e quais arquivos o usuário quer se 
proteger. A tendência é de que os proprietários de computadores pessoais se preocupem 
menos com a realização de backups, porque as empresas estão investindo em simplificações e 
mais opções para a segurança de dados. "Os próprios sistemas operacionais apresentam 



ferramentas específicas para isso. É preciso ressaltar, no entanto, que pen drives e CDs são 
menos recomendáveis no caso de arquivos que precisam ser guardados por mais tempo", diz.  
 
Até os dados armazenados em telefones celulares têm alternativas para cópias de segurança. 
Para se resguardar de uma pane no equipamento ou de perdas e furtos, a maioria dos 
fabricantes fornece, com o aparelho, softwares que permitem aos clientes a criação de 
backups de segurança de seus arquivos. "Agenda, fotos, músicas e vídeos podem ter cópias 
fora do telefone celular. Basta conectar o aparelho ao computador por meio de um cabo de 
dados", comenta Marcia Duarte Ribeiro, responsável pela relação com os consumidores da TIM 
no Centro-Oeste.  
 
As operadoras de telefonia móvel também oferecem serviços online de backup. Assim, os 
usuários podem ter de volta as informações que estavam guardadas no celular em caso de 
qualquer emergência. 
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