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Problema e Desafio 

 Problema: Falta de sistema de backup para resguardo dos arquivos e 

dados dos usuários/setores; Custo financeiro para armazenamento em 

pasta no servidor da Prodam. 

 Desafio: Criar um sistema de backup usando ferramenta sem custo, 

para atender requisito de qualidade da Norma ISO 9001:2008. 

 

“A organização deve estabelecer um procedimento documentado para 

definir os controles necessários para a identificação, armazenamento, 

proteção, recuperação, retenção e disposição dos registros” (4.2.4).  

NBR ISO 9001:2008. 
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Solução 

 Solução sem custo: utilização do Robocopy "Robust File Copy“, 

desenvolvido pela Microsoft para Windows Server (funciona em 
outras versões do Windows).  

 

 É um diretório de linha de comando de replicação de arquivos, 

que funciona com MS-DOS. 
 

 Ferramenta gratuita. 

 

 É necessário determinar um computador para ser servidor de 
backup, que possua um ou mais HDs internos/externos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robocopy
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Passo a Passo 

1. Definir um computador para servidor local nas áreas:  

Finanças, Gestão de Pessoas, Gabinete etc. 

 

2. Compartilhar pasta pública para usuários da área  

(o compartilhamento deve ser restrito aos usuários daquela área); 

 

3. Definir um computador, na Assessoria de Informática, que será 

o servidor de backup; 

 
4. Executar no servidor de backup o Robocopy e fazer a 

configuração; 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/robocopy
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Passo a Passo 

5. Criar um comando em bloco de notas: 

robocopy \\NomeEstacao\NomePasta DriveLocal:\NomePasta *.* /e /r:0 

/w:0 /LOG:"C:\LocalLog\NomeLog.log" 

 

/e: copia subdiretórios 

/r:0 ignora arquivos com erro 

/w:0 tempo de espera zero 

 

Exemplo: 

robocopy \\smspctc35\SUGESP J:\SUGESP *.* /e /r:0 /w:0 

/LOG:"C:\...Desktop\SUGESP.log" 
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Passo a Passo 

6. SALVAR com extensão .bat (executável em MS-DOS): 
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Passo a Passo 
7. Configurar o Agendador de Tarefas do Windows para executar o 

arquivo .bat numa determinada data; 
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Passo a Passo 



11 

Passo a Passo 
Cabeçalho: 

Rodapé: 
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Considerações Finais 

  Definimos o Robocopy para fazer o backup semanalmente, no dia e 

horário programado, assegurando que, de fato, os dados estão 

salvaguardados; 

 

  O Robocopy faz uma varredura nos arquivos copiando apenas 

aqueles que foram modificados (aliviando a banda de rede), 

agilizando o processo; 

 

  Podemos configurar o Robocopy para copiar apenas os arquivos pré-

definidos pela área (*.docx, *.xlsx etc.); 

 

  Recomenda-se fazer treinamento nas áreas e escolher um interlocutor 

para informar mudanças de usuários de setor; 

 

  Os arquivos ficarão disponíveis para cópia com a SMIT; 
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