
Preparando-se para Desastres no Computador  
  
Incêndios, oscilações da rede elétrica e inundações. Esses, sem dúvida, são fatos da vida. 
Lemos sobre eles no jornal de manhã e os vemos na TV à noite. Simpatizamos com as vítimas 
e sentimos por sua má sorte. Também lamentamos pelas conseqüências digitais: 
computadores queimados, falhas nos sistemas, dados destruídos. Ainda assim, de alguma 
forma, muitos continuam a acreditar que Isso não vai acontecer comigo?. A verdade é que, em 
algum momento, você também poderá ter de lidar com pelo menos um desastre. Por isso, 
compramos seguros, economizamos, elaboramos planos contra desastres e fazemos 
treinamentos. No entanto, por alguma razão, a recuperação de desastres em computadores é 
ignorada por muitos. Mas não deveria ser. Os computadores domésticos contêm algumas das 
nossas mais importantes informações profissionais e pessoais, e assegurar que os nossos 
dados sobrevivam a um desses desastres deveria ser uma prioridade. Além disso, mesmo um 
pequeno desastre pode vir a ser uma interrupção muito séria. Os computadores pessoais 
tornaram-se parte integrante da vida doméstica normal. Nós os usamos para nos comunicar, 
fazer compras e realizar trabalhos de casa, sendo também vitais e muito importantes para 
usuários de escritórios domésticos. Quando um computador de um desses escritórios pára, 
muitas pequenas empresas estancam simultaneamente. Felizmente, as providências para se 
recuperar de desastres e minimizar os seus efeitos são bastante simples. Com um bom local 
para armazenamento externo e as ferramentas apropriadas, com rapidez e facilidade você 
pode dar a volta por cima se um desastre menor atingir seu computador. E, caso uma 
calamidade maior ocorra, você terá tranqüilidade em saber que seus dados estão seguros.  
 
Armazenamento externo: evitando os desastres maiores Incêndios e inundações em casa 
estão entre as causas mais devastadoras da destruição de computadores pessoais.  
 
É por isso que se torna essencial um plano consistente de backup externo e recuperação. 
Embora muitos usuários domésticos façam religiosamente o backup de seus discos, eles, 
certamente, ainda perderiam seus dados se as suas casas pegassem fogo ou fossem 
inundadas. Isso porque eles mantêm seus backups relativamente próximos a seus 
computadores. Os discos de backup podem nem estar na mesma sala que os seus 
computadores — guardados em armários ou até mesmo na garagem —, mas eles não estarão 
longe o suficiente caso ocorra um desastre sério. Por isso é importante fazer o backup do seu 
sistema em uma mídia removível e armazená-lo em outro lugar.  
 
Há muitos modos de abordar a armazenagem externa. Ela começa com a escolha das 
ferramentas de backup e da mídia de armazenagem. A situação de um desastre já é 
estressante e suas ferramentas de recuperação não deveriam acrescentar mais estresse. Elas 
precisam ser confiáveis e intuitivas, facilitando a programação de backups regulares e a 
restauração de arquivos num estalar de dedos. Elas também precisam ser compatíveis com a 
sua escolha da mídia de backup. Dependendo de suas ferramentas, você poderá fazer o 
backup em uma variedade de tipos de discos de longa duração — de CDs e discos a servidores 
de rede remotos. Embora muitas dessas mídias de armazenagem possuam alta capacidade, 
uma ferramenta de backup com a habilidade de compactar é uma grande vantagem, 
eliminando a inconveniência de múltiplos discos ou grandes transferências.  
 
Assim que tiver selecionado suas ferramentas e uma mídia adequada, você precisa encontrar 
um local remoto para armazenar os backups. As opções são inúmeras. No entanto, não 
importa qual tenha sido a sua escolha, assegure-se de que o local seja seguro, de fácil acesso 
e a uma boa distância de sua casa. Você talvez também queira considerar o uso de um serviço 
de backup baseado na Internet. Cada vez mais provedores de serviços estarão oferecendo 
espaço de armazenagem nos seus servidores, e enviar arquivos para um local remoto tornou-
se uma alternativa ao armazenamento externo convencional. Claro, antes de usar um desses 
serviços, tenha certeza de que pode confiar plenamente no provedor do serviço e em seus 
métodos de segurança. Faça seu backup como preferir, mas programe backups regulares e os 
armazene bem longe de sua casa. 
 
Venha o que vier: lidando com vários aspectos das diversas crises de computador tem todos os 
danos em computadores domésticos resultam de desastres físicos.  



Muitos problemas menos ameaçadores também podem abalar o seu PC ou destruir as suas 
informações. Sistemas travam, crianças ?reorganizam? dados, adultos apagam arquivos sem 
querer. Embora esses eventos possam não ser calamitosos, eles podem gerar sérias 
implicações. Então, uma vez mais, é importante estar preparado. Como em um desastre físico, 
os backups regulares são essenciais. Entretanto, algumas das questões menores requerem 
uma resposta mais sutil do que um backup ou uma restauração completa. Para lidar com 
desastres parciais, sua ferramenta precisa ser tão ágil quanto poderosa. Por exemplo, quando 
um pequeno número de arquivos estiver comprometido, talvez você queira apenas recuperá-
los. Se apenas as suas configurações estiverem afetadas, você vai desejar ter um modo 
simples de reverter para a sua configuração preferida. Ainda assim, no caso de uma falha no 
sistema operacional, você precisará de um meio para iniciar o seu computador e promover 
uma recuperação em larga escala. Há crises no computador de todos os tipos e tamanhos e 
suas ferramentas de backup e restauração precisam ser flexíveis o suficiente para enfrentar 
todos os desafios que surgirem.  
 
Ferramentas certas para o trabalho certo: mudando de marcha nos desastres quando um 
desastre acontece, a qualidade de suas ferramentas de backup pode ser a diferença entre a 
frustração profunda e a paz de espírito.  
 
Os desastres na vida, pequenos ou grandes, geralmente nos pegam de surpresa. Porém, com 
um pouco de planejamento e as ferramentas adequadas, você pode reduzir esses eventos a 
meros sustos. Então, não deixe para depois. Adquira um bom conjunto de ferramentas de 
recuperação de desastres, configure um agendamento automático de backup e, de vez em 
quando, faça um teste. Depois, pode relaxar e dormir tranqüilamente.  
 
Disponível em: <http://www.rhoempreendedor.com.br>. Acesso em 6 jun. 2006. 


