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INTRODUÇÃO 

 Este eBook tem como objetivo 
orientar e também buscar uma 
reflexão sobre o conceito de backup 
seguro. 
 

 Segundo às normas da ISO/IEC 
17799 que foi atualizada para ISO/IEC 
27002 em julho de 2007, o backup para 
ser considerado seguro precisa atender 
a 12 requisitos. 
 
É sobre estes requisitos que iremos 
abordar neste material. 
 

Boa	leitura! 	 

1 2 
De	acordo	com	a	norma	ABNT	NBR	 ISO/
IEC	17799:2005,	o	objeLvo	da	políLca	de	
segurança	da	 informação	 é	 "Prover	 uma	
orientação	 e	 apoio	 da	 direção	 para	 a	
segurança	da	 informação	de	acordo	com	
os	 requisitos	 do	negócio	 e	 com	as	 leis	 e	
regulamentações	 relevantes.	 Convém	
que	 a	 direção	 estabeleça	 uma	 políLca	
clara,	 alinhada	 com	 os	 objeLvos	 do	
n e g ó c i o	 e	 d emon s t r e	 a p o i o	 e	
compromeLmento	 com	 a	 segurança	 da	
informação	 por	 meio	 da	 publicação	 e	
manutenção	 de	 uma	 pol íLca	 de	
segurança	 da	 informação	 para	 toda	 a	
organização". 

12 Regras para ter um Backup Seguro.  

@dualsolucoes	/dualsolucoesti 	Dual Soluções| www.dualsolucoes.com.br /dualsolucoes	



3 
Se	 a	 orientação	 e	 o	 apoio	 aos	
objeLvos	da	segurança	da	informação	
devem	 pa rL r	 d a	 d i r e ção	 da	
organização,	 fica	 claro	 que	 o	
profissional	de	TI	é	peça	chave	nesse	
contexto,	 já	 que	 uma	 das	 principais	
responsabilidades	 do	 mesmo	 é	 a	
gerência,	 manutenção	 e	 segurança	
das	informações,	dos	servidores	e	dos	
equ ipamentos	 da	 rede .	 E s te	
p r o fi s s i o n a l	 d e v e r á	 e s t a r	
compromeLdo,	 apoiando	 aLvamente	
todos	 os	 processos	 e	 diretrizes	
implementadas. 

4 
Informação	 significa,	 de	 acordo	 com	
os	 dicionários	 vigentes,	 o	 “ato	 ou	 o	
efeito	 de	 informar,	 a	 transmissão	 de	
no0cia	 e/ou	 conhecimentos,	 uma	
instrução”.	 Quando	 levamos	 em	
consideração	 as	 organizações,	 a	
informação	 toma	 uma	 dimensão	
extremamente	 importante,	 pois	
decisões	 importantes	 são	 tomadas	
com	 base	 na	 mesma.	 Assim,	 neste	
ambiente	 de	 empresas	 interligadas	 e	
extremamente	 compeLLvas,	 a	
informação	 se	 torna	 um	 fator	
e s senc i a l	 p a r a	 a	 abe r tu r a	 e	
manutenção	 de	 negócios	 e	 como	 tal,	
precisa	ser	protegida.	(Wikipédia)	
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Normatizações ISO 

Antes	de	começarmos	precisamos	entender	os	
fatores	que	ameaçam	a	segurança	da	informação	
e	colocam	em	risco	os	pilares	da	disponibilidade,	

integridade	e	confidencialidade.	
	

Conhecendo	os	riscos	podemos	trabalhar	na	
miLgação	dos	mesmos.	

Neste	eBook	abordaremos	
uma	visão	baseada	nas	

norma3zações	da	ISO,	a	qual	
estabelece	os	principais	

pontos	de	verificação	para	
que	seu	backup	seja	
realmente	seguro.	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  

@dualsolucoes	/dualsolucoesti 	Dual Soluções| www.dualsolucoes.com.br /dualsolucoes	



AMEAÇAS A SEGURANÇA 

Perda de confidencialidade 
Quando há uma quebra de 
sigilo de uma determinada 
informação (ex: a senha de 
um usuário ou administrador 
de sistema) permitindo que 
sejam expostas informações 
restritas as quais seriam 
acessíveis apenas por um 
d e t e r m i n a d o g r u p o d e 
usuários. 
 
 

Quando a informação deixa de 
e s t a r a c e s s í v e l p o r q u e m 
necessita dela. Seria o caso da 
perda de comunicação com um 
s is tema impor tan te para a 
empresa, que aconteceu com a 
queda de um servidor ou de uma 
aplicação crítica de negócio, que 
apresentou uma falha devido a um 
erro causado por motivo interno ou 
externo ao equipamento ou por 
ação não autorizada de pessoas 
com ou sem má intenção. 
 
 

Quando uma determinada 
informação fica exposta a 
manuseio por uma pessoa não 
a u t o r i z a d a , q u e e f e t u a 
alterações que não foram 
aprovadas e não estão sob o 
con t ro l e do p rop r i e tá r i o 
(corporativo ou privado) da 
informação. 

Perda de disponibilidade Perda de integridade 

Diante	de	possíveis	perdas	precisamos	avaliar	como	seria	a	reparação	das	mesmas.	O	backup	é	o	que	nos	
garante	reestabelecer	a	produLvidade	da	organização	e	evitar	prejuizos	ou	danos	às	informações.	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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Sigam-me os bons... 
12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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Agora	 que	 você	 já	 conhece	 as	 principais	 causas	 de	 falhas	 e	 perdas	 de	 dados	 nas	
corporações,	 vamos	 entender	 um	 pouco	 mais	 sobre	 os	 conceitos	 mundialmente	
praLcados.		
	
Ou	seja,	as	melhores	práLcas	mundiais	para	um	backup	seguro	e	embasado	nas	normas	e	
regras	da	ABNT	NBR	ISO/IEC	17799:2005	–	ISO	27002.	
	
Nas	páginas	a	seguir	você	terá	uma	síntese	das	12	regras	para	se	ter	um	backup	seguro.		
Em	 breve	 disponibilizaremos	 novos	 materiais	 para	 lhe	 proporcionar	 novas	 visões	 e	
análises	sobre	a	segurança	da	informação.	
	

Divirta-se!	



1. Níveis de backup 
É	 a 	 c l a s s i fi c a ç ã o	 d a s	
informações	 que	 determinará	
quantos	níveis	 de	backup	 serão	
necessários.		
	
Para	 as	 informações	 críLcas	
recomendam-se	 três	 níveis	 de	
backup,	 que	 podem	 ser,	 por	
exemplo,	backup	em	disco	local,	
outro	em	mídia	removível,	fitas,	
pendrive,	 HD	 USB,	 e	 backup	
remoto.	
	
	
I			–	Local		
II		–	Midia	Removível	
III	–	Remoto		

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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2. Automação e auto regulação 
De	acordo	com	a	NBR	ISO/IEC	17799	(ABNT,	2005),	os	mecanismos	de	cópias	de	
segurança	 podem	 ser	 automaLzados	 para	 facilitar	 os	 processos	 de	 geração	 e	
recuperação	 das	 cópias	 de	 segurança.	 É	 importante	 que	 tais	 soluções	
automaLzadas	 sejam	 suficientemente	 testadas	 antes	 da	 implementação	 e	
verificadas	em	intervalos	periódicos.	
	
Segundo	Cook	(2006),	os	erros	humanos	são,	provavelmente,	os	erros	que	mais	
se	 mulLplicam	 e	 causam	 falhas	 de	 backup	 de	 dados,	 portanto	 além	 de	
conscienLzação	 para	 serem	usadas	 as	melhores	 práLcas,	 é	 boa	 idéia	 tornar	 os	
backups	automáLcos,	sem	muita	intervenção	humana.		

De	 acordo	 com	 Dorion	 (2005),	
monitorar	 de	maneira	 pró-aLva	 os	
processos	 de	 backup	 é	 o	 melhor	
modo	 de	 assegurar	 e	 manter	 o	
backup	e	a	sua	recuperação.	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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3. Registro e documentação 

Registros	completos	e	exatos	das	cópias	de	
segurança	 e	 documentação	 apropriada	
sobre	 os	 procedimentos	 de	 recuperação	
dos	 dados	 devem	 se r	 manLdos ,	
recomenda	a	ISO/IEC	17799	(ABNT,	2005).	
	
Conforme	Zhu	et	al.(2005),	para	 reduzir	o	
tempo	de	recuperação,	há	diversos	pontos	
a	considerar,	e	um	deles	é	ter	documentos	
de	 procedimentos	 de	 recuperação	 para	
situações	diferentes.		
	
Para	 cada	 situação	 é	 importante	 ter	 um	
plano	 de	 recuperação	 dos	 dados,	 onde	
estejam	 as	 ações	 a	 serem	 tomadas	 e	 os	
contatos	 dos	 responsáveis	 para	 recuperar	
os	sistemas.	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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4. Localidade remota 
A	 ISO/IEC	 17799	 (ABNT,	 2005)	 recomenda	 que	 as	 cópias	 de	 segurança	 sejam	
armazenadas	 em	um	 local	 remoto,	 a	 uma	distância	 suficiente	 para	 evitar	 danos	
advindos	 de	 um	 desastre	 ocorrido	 no	 local	 principal	 onde	 os	 dados	 são	
armazenados.	
	
O	 episódio	 ocorrido	 em	 onze	 de	 setembro	 de	 2001	 no	World	 Trade	 Center	 em	
Nova	 Iorque,	 onde	 foram	 destruídas	 as	 torres	 gêmeas,	 e	 com	 elas	 sistemas	 de	
computadores	de	organizações	que	manLnham	dados	principais	em	uma	torre	e	o	
backup	 na	 outra,	 mostra	 o	 quanto	 é	 importante	 pensar	 na	 distância	 e	 na	
segurança	qsica	do	backup	remoto.	
	
Segundo	Farias	Junior	(2002),	o	Deutsche	Bank,	com	dois	escritórios	funcionando	
no	 World	 Trade	 Center,	 Lnha	 um	 site	 de	 backup	 remoto	 instalado	 em	 local	
afastado	da	sede,	com	cópias	de	todos	os	arquivos	importantes	atualizados.	
	
Assim,	no	dia	seguinte	ao	atentado	terror,	o	Deutsche	Bank	já	operava	os	
seus	sistemas	quase	que	normalmente.	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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5. Período de retenção 

A	ISO/IEC	17799	(ABNT,	2005)	indica	que	o	período	de	retenção	seja	determinado	
para	 informações	 essenciais	 ao	 negócio	 e	 também	 qualquer	 requisito	 para	 que	
cópias	de	arquivo	sejam	permanentemente	reLdas.	
	
Conforme	GeronaiLs	(2005),	com	o	aumento	do	volume	de	dados	as	organizações	
enfrentam	alguns	desafios	como:	o	orçamento	disponível	para	gerenciar	os	dados	
não	cresce	ao	mesmo	ritmo	que	o	aumento	do	volume	de	dados,	e	há	exigências	
cada	vez	mais	rigorosas	de	retenção	de	dados	por	regulamentações	do	governo,	
bem	como	considerações	de	recuperação	para	conLnuidade	de	negócios.		

Mínimo	15	dias	de	
retenção!	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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6. Criptografia e confidencialidade 

Em	 situações	 onde	 a	 confidencialidade	 é	 importante,	 a	 ISO/IEC	 17799	 (ABNT,	
2005,	p.48)	recomenda	a	criptografia	do	backup.	
	
O	CERT	(2006)	define	a	criptografia	como	a	ciência	e	arte	de	escrever	mensagens	
em	forma	cifrada	ou	em	código.	
	
A	criptografia	do	backup	deve	ser	uma	das	muitas	aLvidades	de	um	conjunto	de	
estratégias	para	a	segurança	dos	dados.		

O	principal	objeLvo	da	criptografia	é	
oferecer	 s igi lo,	 integridade	 e	
a u t enLca ç ão	 p a r a	 o s	 d ado s	
armazenados	 e/ou	 transmiLdos	 via	
rede,	 não	 permiLndo	 exposição	
indevida	dos	dados.	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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7. Extensão e frequência 

Em	todos	os	casos	a	freqüência	do	processo	de	backup	tem	que	ser	adequada	aos	
negócios	 da	 organização,	 como	 por	 exemplo,	 todos	 os	 dados	 têm	 que	 ser	
copiados	e	manLdos	em	caso	de	recuperação	mandatória.	
	
Segundo	Garfinkel	(2004),	os	backups	são	como	um	seguro,	que	protege	em	casos	
de	desastres	e	erros.	Por	exemplo,	um	backup	feito	diariamente	pode	recuperar	
um	arquivo	acidentalmente	perdido	ou	um	HD	(Hard	Disk)	formatado.	
Os	 backups	 semanais	 são	 vitais	 para	
recuperar	 arquivos	 importantes	 que	 não	
são	 uLlizados	 sempre,	 como	 arquivos	 de	
configuração	e	inicialização	de	sistemas.		
	
Os	backups	 trimestrais	e	anuais	podem	ser	
realmente	úteis	em	disputas	de	patente,	em	
outros	Lpos	 de	 liwgio	 e	 na	manutenção	de	
históricos	em	geral.	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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8. Teste dos processos 
Os	 procedimentos	 de	 recuperação	 precisam	 ser	 verificados	 e	 testados	
regularmente,	 de	 forma	 a	 garanLr	 que	 estes	 são	 efeLvos	 e	 que	 podem	 ser	
concluídos	 dentro	 dos	 prazos	 definidos	 nos	 procedimentos	 operacionais	 de	
recuperação,	aconselha	a	ISO/IEC	17799	(ABNT,	2005).	
	
Segundo	Cook	(2006),	a	melhor	prevenção	contra	a	maioria	dos	erros	de	backup	é	
o	 treinamento,	 que	 deve	 envolver	 as	 melhores	 práLcas,	 e	 ter	 certeza	 do	
entendimento	 dos	 usuários	 sobre	 o	 backup	 e	 recuperação,	 e	 sobre	 o	 que	 elas	
devem	ou	não	fazer	para	salvar	e	recuperar	os	dados.	
	
Os	testes	periódicos	dos	backups	permiLrão	corrigir	falhas	antes	que	as	perdas	de	
dados	aconteçam	e	também	tornar	melhor	o	
tempo	de	recuperação.	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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9. Testes e reciclagem 

As	mídias	de	cópias	de	segurança	precisam	ser	testadas	regularmente,	adverte	a	
ISO/IEC	 17799	 (ABNT,	 2005),	 para	 garanLr	 que	 elas	 estejam	 suficientemente	
confiáveis	para	a	recuperação,	quando	necessária.	
	
Segundo	 Cook	 (2006),	 a	 falha	 de	mídias	 é	 a	 falha	mais	 comum,	 tratando-se	 de	
backup	 e	 recuperação	 de	 dados.	 Portanto	 é	 importante	 tratar	 as	 mídias	 com	
cuidados,	 seguindo	 as	 instruções	 do	 fabricante.	 No	 caso	 de	 fitas	 é	 importante	
saber	 como	 deve	 ser	 feita	 a	 manipulação,	 o	 armazenamento,	 a	 reciclagem	 e	 a	
limpeza	de	drives.	As	fontes	redundantes	nos	equipamentos	computacionais	são	
importantes	para	proteção	de	backups	de	dados	em	disco.	
	
As	 máquinas	 alvo	 para	 a	 reprodução	 das	 mídias	 e	 elas	 próprias	 devem	 ser	
recicladas,	 caso	 ocorram	 degraus	 de	 inovação	 tecnológica,	 para	 evitar	 a	
obsolescência	em	backups	de	longa	permanência.	
	
	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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10. Continuidade dos negócios 
É	 importante	que	as	cópias	de	segurança	de	sistemas	específicos	sejam	testadas	
periodicamente	 para	 garanLr	 que	 elas	 estão	 aderentes	 aos	 requisitos	 definidos	
nos	 planos	 de	 conLnuidade	do	 negócio,	 aconselha	 a	NBR	 ISO/IEC	 17799	 (ABNT,	
2005).	
	
Conforme	 Erlich	 (2004)	 o	 PCN	 visa	 a	 assegurar	 a	 conLnuidade	 das	 aLvidades	
críLcas	 de	 uma	 organização	 durante	 um	 desastre,	 procurando	 restabelecer	 a	
normalidade	de	todas	as	operações	no	menor	espaço	de	tempo	possível.	
	
De	acordo	com	Zhu	et	al.	 (2005)	um	Plano	de	ConLnuidade	de	Negócio	 (PCN)	é	
uma	 combinação	 de	 backup,	 recuperação,	 disponibilidade	 alta,	 bem	 como	 um	
Plano	de	Recuperação	de	Desastres.	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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11. Recuperação de desastres 

“Para	 sistemas	 críLcos,	 convém	 que	 os	 mecanismos	 de	 geração	 de	 cópias	 de	
segurança	 abranjam	 todos	 os	 sistemas	 de	 informação,	 aplicações	 e	 dados	
necessários	para	a	completa	recuperação	do	sistema	em	um	evento	de	desastre.”	
ISO/IEC	17799	(ABNT,	2005,	p.49)	
	
Conforme	 Massiglia	 (2001),	 a	 informação,	 além	 de	 ser	 confiável,	 rápida,	
gerenciável	e	escalável,	deve	ser	à	prova	de	desastres.	Os	dados	eletrônicos	e	as	
aplicações	 têm	 que	 estar	 disponíveis,	 mesmo	 com	 incêndio,	 inundação,	 ou	
qualquer	Lpo	de	falha.	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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12. Proteção física e ambiental 

A	 ISO/IEC	17799	 (ABNT,	2005)	 indica	que	deve	ser	dado	um	nível	apropriado	de	
proteção	qsica	e	ambiental	às	cópias	de	segurança.	Esta	proteção,	tanto	no	local	
de	armazenamento	local	e	remoto,	deve	estar	de	acordo	com	as	normas	aplicadas	
na	instalação	principal.	
	
É	 importante	 avaliar	 as	 exigências	 do	 usuário	 bem	 como	 as	 instalações	 do	
ambiente,	 antes	 de	 se	 considerar	 que	 Lpo	 de	 estratégia	 de	 backup	 de	 dados	
adotar,	recomenda	Zhu	et	al.	(2005).	
	
No	 local	 onde	 são	 guardados	 os	 backups,	 alguns	 cuidados	 devem	 ser	
considerados.	 Segundo	 CERT	 (2003),	 o	 local	 deve	 ser	 restrito	 para	 evitar	 que	
pessoas	não	autorizadas	tenham	acesso	aos	backups	e	protegido		
contra	agentes	naturais	prejudiciais	aos	dados	ou	recursos	
computacionais,	como	poeira,	calor,		
umidade,	incêndio,	etc.	
	
	
	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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DICA	EXTRA:	Boas	
estratégias	para	criar	
uma	senha	segura!	

A palavra chave aqui é  "CRIATIVIDADE"  -  Use e abuse dela! 

Quanto maior a senha,  mais dificil é de adivinhar. 

USE letras maiúsculas e minúsculas, números e, pelo menos, um caracter 
especial (!@#$%^*()_+=,  etc). Evite repetição de caracteres. Isso complica mais 
ainda a vida de  quem quer quebrar a senha. 

USE as iniciais de uma frase de tamanho adequado, com algum caracter 
especial.  Além de possibilitar boa senhas, ajuda a lembrar delas. Exemplo: 
"Até que isso não é tão difícil assim"  --->   &AQinetDA! 
 
USE palavras curtas, modificadas, contendo também números, ligadas por  sinais de 
pontuação. Exemplos: 
"me perdi"                --->    Mi%Perd1? 
"te acho demais"     --->    Te-axoD+ 
"po de mico"            --->    po'deMic0 

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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	A	Dual	Soluções	é	uma	empresa	especializada	em	soluções	de	tecnologia	corporaLva,	
atuando	há	mais	de	10	anos	nas	áreas	de	infra-estrutura	de	Tecnologia	da	Informação,	Serviços	
Gerenciados,	Backup	em	Nuvem,	Monitoramento/prevenção	de	falhas,	Servidores,	Redes	e	
Segurança	Web.		A	grande	maioria	das	soluções	são	mulLplataforma.	
	
Através	da		ferramenta	Dual	Cloud	Backup,	oferecemos	a	melhor	e	mais	completa	solução	de	
backup	do	mercado.	

12 Regras para ter um Backup Seguro.  
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