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Há alguns anos, escrevi um artigo de conteúdo mais voltado para usuários corporativos, de título 
"Proteja-se: você vale o que transporta". Sendo o cenário atual não muito melhor do que àquela 
época, decidi que o assunto ainda merece atenção. Por isso, "Proteja-se: você ainda vale o que 
transporta". 
 
Qual o valor das suas informações? Esta é uma pergunta de difícil resposta, não apenas para os 
usuários mas também para os grandes especialistas em informações, segurança e outras 
tecnologias relacionadas.  
 
Pela falta de conhecimento, muitas pessoas acabam avaliando, erradamente, as informações pelo 
valor da coisa que as contém.  
Desconsideram que agendas eletrônicas e em papel, celulares, notebooks e outros, valem não 
apenas pelo seu valor como objeto, mas também pelas informações que armazenam. 
 
Por exemplo, quanto vale a sua agenda? Telefones, senhas de contas, endereços de amigos, 
compromissos de negócios, informações de sua empresa. E isso não é tudo. Muitas pessoas 
mantém não apenas agendas de compromissos mas verdadeiros diários, relatando detalhes de 
suas vidas e acontecimentos pessoais. 
 
Diariamente, muitos saem às ruas evitando carregar somas significativas em dinheiro para evitar 
o risco de um assalto. Entretanto carregam notebooks que por si só já representam muito mais do 
que levariam em uma carteira. Se incluirmos o valor das informações pessoais e corporativas 
então, a diferença é abissal. 
 
Mas a tecnologia está aí para ser utilizada. Portáteis vieram para ficar, então, ao utilizá-los é bom 
considerar pelo menos alguns cuidados para diminuir o risco em caso de perda: 
 
Faça backup e mantenha-o atualizado: desta forma, você garante que mesmo em caso de roubo, 
você ainda terá a informação. Mantenha seu equipamento fisicamente seguro: utilize cable lock 
para mantê-lo preso ao local onde se encontra.  
 
Controle o acesso lógico: configure-o para impedir automaticamente o acesso de usuários não-
autorizados. Configure-o também para bloquear o acesso automaticamente após um tempo sem 
atividade.  
 
Proteja as informações armazenadas: use aplicativos de criptografia para proteger as informações 
confidenciais, de forma que mesmo que seja apropriado indevidamente, o atacante não tenha 
acesso às informações em questão. Precauções especiais devem ser tomadas com cadernos de 
anotação e agendas de papel, já que não permitem este tipo de proteção.  
 
Disfarce no transporte: utilize formas de transportar o equipamento que não revelem a 
desconfiança de que você carrega a máquina.  
 
Em viagens: sempre que possível, leve o equipamento como bagagem de mão e não o perca de 
vista. 
 
Estes são apenas alguns dos cuidados que podem ser tomados para a proteção dos portáteis. 
Pode parecer excessivo, mas lembre-se que "mesmo os paranóicos têm inimigos de verdade" 
(autor desconhecido). 
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