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• Importância dos dados: destaca o valor dos dados e a importância de protegê-los.
• Funções do backup: apresenta a importância de fazer cópias de segurança dos dados.
• Como seus arquivos podem ser perdidos: apresenta situações em que seus dados
podem ser perdidos.
• Questões a serem consideradas: apresenta algumas questões a serem consideradas ao
realizar backups e os cuidados que devem ser tomados.
• Cuidados com ransomware: apresenta o que é o ransomware e os cuidados especiais
que devem ser tomados com esse tipo de código malicioso.
• Outros cuidados: apresenta os cuidados que devem ser tomados para proteger seus
equipamentos e as suas senhas e a importância de se adotar uma postura preventiva.
• Saiba mais: apresenta materiais de consulta onde você pode buscar mais informações e
manter-se informado.
• Créditos: apresenta a lista de materiais usados como fonte das informações contidas
nestes slides.
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Você já imaginou o que aconteceria se, de uma hora para outra, perdesse alguns ou até
mesmo todos os dados armazenados em seu computador? E se fossem todas as suas fotos
ou os dados armazenados em seus dispositivos móveis? E se, ao enviar seu computador
para manutenção, você o recebesse de volta com o disco rígido formatado? Para evitar que
estas situações aconteçam, é necessário que você aja de forma preventiva e realize cópias
de segurança (backups).
Muitas pessoas, infelizmente, só percebem a importância de ter backups quando já é tarde
demais, ou seja, quando os dados já foram perdidos e não se pode fazer mais nada para
recuperá-los.
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Backups são extremamente importantes, pois permitem:
• Recuperação de versões: você pode recuperar uma versão antiga de um arquivo
alterado, como uma parte excluída de um texto editado ou a imagem original de uma foto
manipulada.
• Arquivamento: você pode copiar ou mover dados que deseja ou que precisa guardar, mas
que não são necessários no seu dia a dia e que raramente são alterados.
• Proteção de dados: você pode preservar seus dados para que sejam recuperados em
situações como falha de disco rígido, atualização malsucedida do sistema operacional,
exclusão ou substituição acidental de arquivos, ação de códigos maliciosos/atacantes e
furto/perda de dispositivos.
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Para fazer backups que garantam a segurança dos seus arquivos e que sejam adequados às
suas necessidades, é importante que você conheça as opções existentes e tente responder
algumas questões, como:
• como fazer backups?
• onde guardar os backups?
• o que copiar?
• quando copiar?
• por quanto tempo manter os backups?
Não existem respostas certas, já que elas dependem dos recursos disponíveis, da quantidade
de arquivos e da importância dos dados para cada um.
Lembre-se: Não precisa ser nada complicado, o importante é fazer backups.
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A escolha de como fazer depende do tipo do seu equipamento (se é um notebook, desktop,
celular, tablet, etc.), do aplicativo que será usado e de questões como conectividade,
capacidade de armazenamento, custo e confiabilidade. Por exemplo:
• backups na nuvem podem ser muito práticos, mas dependem de conectividade e podem
consumir muita banda de rede;
• backups em rede podem ser simples, mas, geralmente, dependem do equipamento estar
fisicamente conectado a uma rede específica, o que pode ser difícil em caso de ausências
prolongadas;
• CDs podem bastar para pequenas quantidades de dados, mas, atualmente, é cada vez
mais difícil encontrar gravadores e leitores deste tipo de mídia;
• pen drives oferecem portabilidade, podem ser indicados para arquivos constantemente
modificados e ajudam a liberar espaço nos dispositivos (há modelos especiais para
celulares e tablets que possuem aplicativos de gerenciamento de arquivos que permitem
fazer backup) mas podem ser facilmente perdidos;
• discos rígidos podem ser usados para grandes volumes de dados, mas podem apresentar
falhas.
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Ao utilizar serviços de backup online há alguns cuidados adicionais que você deve tomar,
como:
• observe a disponibilidade do serviço e procure escolher um com poucas interrupções (alta
disponibilidade);
• observe o tempo estimado de transmissão de dados (tanto para realização do backup
quanto para recuperação dos dados). Dependendo da banda disponível e da quantidade
de dados a ser copiada (ou recuperada), o backup online pode se tornar impraticável;
• seja seletivo ao escolher o serviço. Observe critérios como suporte, tempo no mercado (há
quanto tempo o serviço é oferecido), a opinião dos demais usuários e outras referências
que você possa ter;
• leve em consideração o tempo que seus arquivos são mantidos, o espaço de
armazenagem e a política de privacidade e de segurança;
• procure aqueles nos quais seus dados trafeguem pela rede de forma criptografada (caso
não haja esta possibilidade, procure você mesmo criptografar os dados antes de enviálos).
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Uma função de resumo é um método criptográfico que, quando aplicado sobre uma
informação, independente do tamanho que ela tenha, gera um resultado único e de tamanho
fixo, chamado hash. O hash é gerado de tal forma que não é possível realizar o
processamento inverso para se obter a informação original e que qualquer alteração na
informação original produzirá um hash distinto. Apesar de ser teoricamente possível que
informações diferentes gerem hashes iguais, a probabilidade disto ocorrer é bastante baixa.
Você pode utilizar hash para:
• verificar a integridade de um arquivo armazenado em seu equipamento ou em seus
backups;
• verificar a integridade de um arquivo obtido da Internet (alguns sites, além do arquivo em
si, também disponibilizam o hash correspondente, para que você possa verificar se o
arquivo foi corretamente transmitido e gravado);
• gerar assinaturas digitais.
Para verificar a integridade de um arquivo, por exemplo, você pode calcular o hash dele e,
quando julgar necessário, gerar novamente este valor. Se os dois hashes forem iguais então
você pode concluir que o arquivo não foi alterado. Caso contrário, este pode ser um forte
indício de que o arquivo esteja corrompido ou que foi modificado. Exemplos de métodos de
hash são: SHA-1 e SHA-256.
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Apenas arquivos confiáveis e que tenham importância para você devem ser copiados.
Arquivos de programas que podem ser reinstalados, geralmente, não precisam ser copiados.
Fazer cópia de arquivos desnecessários pode ocupar espaço inutilmente e dificultar a
localização dos demais dados. Muitos programas de backup já possuem listas de arquivos e
diretórios recomendados, você pode optar por aceitá-las ou criar suas próprias listas.
Arquivos que possam conter códigos maliciosos ou ter sido modificados/substituídos por
invasores não devem ser copiados.
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Cuidado com mídias obsoletas (disquetes já foram muito usados para backups, porém,
atualmente, acessá-los têm-se se tornado cada vez mais complicado pela dificuldade em
encontrar computadores com leitores deste tipo de mídia e pela degradação natural do
material).
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Senhas são simples e bastante usadas para autenticação em sites na Internet. Infelizmente
elas podem não ser suficientes para garantir a sua identidade. Senhas podem ser facilmente
descobertas por meio de técnicas de engenharia social, por observação, se não forem bem
elaboradas, se usadas em páginas falsas (phishing) ou em computadores
infectados/invadidos ou, ainda, se trafegarem na rede sem criptografia. Por isso, é importante
que a verificação da identidade do usuário baseie-se em informações adicionais, além do uso
único da senha.
Com a verificação em duas etapas fica mais difícil da sua conta de acesso ser invadida pois,
para que isso ocorra, é necessário que o atacante saiba a sua senha (primeira etapa) e
também realize com sucesso uma segunda etapa, a qual pode envolver algo que:
• Apenas você sabe: outra senha, pergunta de segurança, número PIN, alguma informação
pessoal.
• Apenas você possui: código de verificação, cartão de senhas bancárias, token gerador
de senhas, acesso a um determinado computador ou dispositivo móvel.
• Você é: informações biométricas, como impressão digital, palma da mão, rosto, voz e olho.
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Fabricantes de programas (software) costumam lançar novas versões quando há recursos a
serem adicionados e vulnerabilidades a serem corrigidas. Sempre que uma nova versão for
lançada, ela deve ser prontamente instalada, pois isto pode ajudar a proteger seu
equipamento da ação de atacantes e códigos maliciosos. Além disto, alguns fabricantes
deixam de dar suporte e de desenvolver atualizações para versões antigas, o que significa
que vulnerabilidades que possam vir a ser descobertas não serão corrigidas.
• Remova programas que você não utiliza mais. Programas não usados tendem a ser
esquecidos e a ficar com versões antigas (e potencialmente vulneráveis);
• remova as versões antigas. Existem programas que permitem que duas ou mais versões
estejam instaladas ao mesmo tempo. Nestes casos, você deve manter apenas a versão
mais recente e remover as mais antigas;
• tenha o hábito de verificar a existência de novas versões, por meio de opções
disponibilizadas pelos próprios programas ou acessando diretamente os sites dos
fabricantes.
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Seja cuidadoso ao elaborar as suas senhas:
• procure usar senhas com a maior quantidade de caracteres possível;
• procure usar diferentes tipos de caracteres para compor suas senhas;
• não utilize dados pessoais, como nome, sobrenome e datas;
• não utilize dados que possam ser facilmente obtidos sobre você;
• jamais reutilize senhas que envolvam o acesso a dados sensíveis, como as usadas em
Internet Banking ou e-mail. Usar a mesma senha para acessar diferentes contas pode ser
bastante arriscado. Basta ao atacante conseguir a senha de uma conta para conseguir
acessar as demais contas onde esta mesma senha foi usada;
• procure não usar a mesma senha para assuntos pessoais e profissionais;
• altere as suas senhas sempre que julgar necessário;
• não forneça suas senhas para outra pessoa, em hipótese alguma.
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Novidades e dicas diárias podem ser obtidas por meio do RSS da Cartilha e do Twitter do
CERT.br:
• Twitter: https://twitter.com/certbr
• RSS: https://cartilha.cert.br/rss/cartilha-rss.xml
No site da Cartilha de Segurança para Internet (https://cartilha.cert.br/) você encontra diversos
materiais, como dicas rápidas sobre vários assuntos e outros fascículos, com temas como
Boatos, Internet Banking, Senhas e Verificação em Duas Etapas, entre outros.
No site Internet Segura (https://internetsegura.br/) você encontra materiais de interesse geral
e para diversos públicos específicos, como crianças, adolescentes, pais, educadores,
pessoas com mais de 60 anos e técnicos. Além dos materiais produzidos pelo NIC.br, há
também iniciativas de outras entidades e instituições, com diversas informações sobre uso
seguro da Internet.
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