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1. OBJETIVO 

 

A norma para execução dos serviços de recuperação de dados tem como objetivo fixar o 

compromisso e a transparência da WIDE IT a fim de garantir a proteção e recuperação dos seus 

dados.  

 

2. NORMA – RECUPERAÇÃO DE DADOS 

 

Por se tratar de um serviço altamente complexo e especializado, A WIDE IT se compromete 

a fazer tudo que for possível para recuperar seus dados de maneira integra, porem existem alguns 

fatores que fogem ao nosso controle, uma vez que não temos como identificar o fato real que 

originou a perda dos dados e nem o estado de conservação ou destruição que a mídia 

(HD/DVD/PenDrive/Memory Card, etc.) encontrava-se até chegar na WIDE IT para recuperação.  

Portanto é de extrema importância a leitura deste documento até o final e em caso de dúvidas 

entrem em contato conosco através do e-mail suporte@wideit.com.br. 

Fica estabelecido os critérios abaixo para contratação e execução dos serviços de 

recuperação de dados: 

1. Caso a quantidade de arquivos recuperados não ultrapasse o espaço de até 12 Gb 

os dados serão gravados em mídias de CD/DVD, podendo ser uma ou mais mídias. 

 

2. Caso o espaço total de dados recuperados ultrapasse 12 Gb o cliente deverá 

fornecer uma mídia de backup (HD Externo) para que os arquivos recuperados 

sejam armazenados e posteriormente entregues ao cliente. 

 

3. A WIDE IT não fornece em caráter de empréstimo ou aluguel nenhum tipo de mídia 

backup (HD,PenDrive,Memory Card,etc.), ficando sob a responsabilidade do cliente 

o seu fornecimento.  Para os casos onde o cliente não possua nenhum tipo de mídia 

de backup a WIDE IT pode fornecer a mesma em caráter de venda, porem esse 

processo acrescentara até 5 dias a mais no prazo da recuperação dos dados. 

 

4. Não sendo possível identificar a quantidade de arquivos a serem recuperados, 

recomendamos que seja enviado junto com a mídia (HD,DVD,PenDrive,Memory 

Card, etc.) que teve os dados perdidos, uma outra mídia 

(HD,DVD,PenDrive,Memory Card,etc.) de backup de tamanho igual ou superior 

para que os dados recuperados possam ser armazenados e devolvidos. 

 

5. Antes do envio das mídias (HD,DVD,PenDrive,Memory Card, etc.) primeiramente 

você deve protegê-las e armazená-las de forma correta para que não sofram mais 

danos que possam assim impossibilitar a recuperação de dados. 

 

6. As mídias, tanto a de backup como a que teve os dados “perdidos” devem ser 

protegidas e embrulhadas em plástico bolha individualmente, em seguida cada uma 

delas deve ser etiquetada com a informação MIDIA DE BACKUP e MIDIA PARA 
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RECUPERAÇÃO, para rápida e fácil identificação ao darem entrada em nosso 

laboratório, feito isso recomendamos que as mídias sejam armazenadas em uma 

caixa pequena ou embrulhadas em papel ou envelope grosso. 

 

7. Somente receberemos as mídias (HD,DVD,PenDrive,Memory Card, etc.) que: 

 

a. Cliente com contrato 
Estiverem com o chamado “ ticket “ aberto e com o “Formulário 

de Recuperação de Dados” devidamente preenchido, assinado e 

anexado ao chamado junto a WIDE IT. 

 

b. Recuperações Avulsas 
Estiverem com o chamado devidamente preenchido, assinado e 

entregue juntamente com a mídia (HD,DVD,PenDrive,Memory Card, etc.). 
 

8. Para os serviços de recuperação de dados avulsos, antes de enviar a mídia 

(HD,DVD,PenDrive,Memory Card, etc.) para análise e recuperação dos dados, 

envie um e-mail para suporte@wideit.com.br, com o “Formulário de Recuperação 

de Dados” devidamente preenchido” e assinado, no e-mail informe o dia e horário 

que a mídia foi enviado e a forma de envio. 

 

9. Assim que recebermos a mídia (HD,DVD,PenDrive,Memory Card, etc.) das 

recuperações avulsas, será enviado para o e-mail do cliente o número da ordem 

de serviço com as informações do disco e prazo para conclusão dos serviços. 

 

10. Para os serviços de recuperação de clientes com contrato, todas as informações 

serão atualizadas no chamado “ ticket” o que permitirá ao cliente o 

acompanhamento da recuperação de dados. 

 

11. Como disponibilizamos o serviço leva e traz, para os clientes da cidade de São 

Paulo e Grande São Paulo com contrato, assim que o chamado for atendido por um 

de nossos atendentes, informaremos o dia e horário disponível para coleta. 

 

12. A WIDE IT se responsabiliza pelo extravio da mídia (HD,DVD,PenDrive,Memory 

Card, etc.) que eventualmente possa ocorrer quando transportado pela própria 

WIDE IT, onde se ocorrer o extravio de alguma mídia (HD,DVD,PenDrive,Memory 

Card, etc.) o cliente será ressarcido em até R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), 

valor este pertinente a compra de uma nova mídia (HD,DVD,PenDrive,Memory 

Card, etc). 

 

13. Havendo o extravio da mídia a ser recuperada (HD,DVD,PenDrive,Memory Card, 

etc.) ou mídia de Backup (HD,DVD,PenDrive,Memory Card, etc.) a WIDE IT não se 

responsabiliza pelo ressarcimento dos dados perdidos na mídia, apenas será 

provido o ressarcimento da(s) mídia(s) extraviada(s). 

 

14. A WIDE IT não se responsabiliza pela integridade dos dados armazenados na mídia 

(HD,DVD,PenDrive,Memory Card, etc.) uma vez que estes dados já são 
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considerados como “perdidos” e o serviço a ser contratado visa a análise e tentativa 

de recuperação dos dados. 

 

15. A WIDE IT não cobra pela análise das mídias (HD,DVD,PenDrive,Memory Card, 

etc.) independente se o serviço for aprovado ou reprovado. 

 

16. Após a análise da mídia (HD,DVD,PenDrive,Memory Card, etc.), identificamos se é 
possível realizar a recuperação total ou parcial dos dados, então informamos ao 
cliente via e-mail para recuperações avulsas e pelo chamado “ ticket “ para clientes 
com contrato, que é possível a recuperação e solicitamos sua aprovação para que 
a recuperação dos dados possa ser realizada. 

 

17. Nenhum dado será efetivamente recuperado ou gravado em qualquer tipo de mídia 

de backup sem a previa autorização do cliente, por isso o cliente possui o prazo de 

48 horas corridas, após o envio do e-mail, ou a informação registrada no chamado 

“ticket “para autorizar a recuperação dos dados elegíveis à recuperação. 

 

18. Caso não seja possível realizar a recuperação de nenhum dos dados não será 
cobrado nenhum valor do cliente e a mídia (HD,DVD,PenDrive,Memory Card, etc.) 
será devolvida ao cliente ou descartada caso o cliente autorize a WIDE IT a 
descartar a mídia. 

 

 
19. A WIDE IT não se responsabiliza pela integridade e ou funcionamento dos arquivos 

recuperados, uma vez que nosso processo de recuperação de dados é feito por 
amostragem, e os arquivos recuperados podem terem sido corrompidos ou 
danificados devido ao evento que gerou a perda de dados, além disso, a nossa 
política de confidencialidade não nos permite abrir quaisquer arquivos nem mesmo 
para validação sobre a recuperação destes.  
 

20. Uma vez aprovada à recuperação dos dados, caso ocorra à desistência por parte 
do cliente será cobrada uma taxa contratual de R$ 600,00 (Seiscentos reais) 
referentes às horas técnicas dos profissionais envolvidos no processo de 
recuperação. 

 

21. A mídia de backup pode ser enviada juntamente com a mídia que irá passar pelo 
processo de recuperação, ou se o cliente preferir ele pode aguardar a análise final 
da WIDE IT para ter a certeza sobre a recuperação dos dados, caso seja necessário 
o envio da mídia de backup a WIDE IT pode fazer o transporte, mas para isso será 
cobrado uma taxa no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente ao 
transporte. 

 
22. Caso o cliente opte por enviar a mídia de backup após a identificação da quantidade 

de arquivos a serem recuperados, a mesma deve ser embalada e protegida 
conforme descrito nos itens 4,5,6,7 e 8 deste documento, além disso deve-se 
preencher novamente o “Formulário de Recuperação de dados”.  
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23. Caso o cliente não disponha de mídia backup, a mesma pode ser fornecida pela 
WIDE IT, conforme descrito no item 3 deste documento, onde será fornecido o 
orçamento para o cliente e o mesmo aprovando providenciaremos a compra, este 
processo tem um acréscimo de até 5 dias no processo de recuperação, e 
alteração do valor do serviço onde será acrescido o valor da mídia 
(HD,DVD,PenDrive,Memory Card, etc.). 

 

24. Algumas vezes após a recuperação dos dados a estrutura original dos diretórios 
bem como o nome dos arquivos podem ser alterados, ou seja, alguns arquivos ou 
pastas podem ter seus nomes originais alterados dependendo do tipo de evento 
ocorrido na mídia e ou de sua gravidade. 

 

25. A WIDE IT mantém os dados recuperados em nossos servidores pelo prazo 
máximo de 48 horas corridas, após isso os mesmo são destruídos, sem a 
possibilidade de recuperação, leitura ou qualquer verificação adicional. 

 

26. O serviço por nós realizado destina-se única e exclusivamente a recuperação de 
dados, não fazendo parte do processo de recuperação programas, números de 
série e/ou quaisquer outras informações não pertinentes a arquivos unitários. 

 

27. Uma vez finalizado o processo de recuperação e os arquivos recuperados já 
tenham sido gravados nas mídias de backup, caso haja a possibilidade de 
reutilização da mídia danificada é de total responsabilidade do cliente a reinstalação 
e configuração de programas instalados antes da perda de dados, uma vez que a 
WIDE IT não fornece suporte aos softwares e ferramentas instaladas na mídia.  
Caso o cliente tenha dificuldade nesse processo de reinstalação dos softwares, fica 
a critério do cliente acionar um técnico de sua confiança para execução dos 
serviços. 

 

28. Não nos responsabilizamos pela garantia de HDs enviados para recuperação, pela 
eventual retirada de lacres, problemas físicos ocorridos no transporte ou 
agravamento natural do problema do HD, devido à realização dos procedimentos 
de recuperação de dados. 

 

29. Em virtude de nossos serviços utilizarem equipamentos de grande porte e 
específicos, não temos condições de atender em domicílio devendo ser enviado 
para nossa empresa todo o material a ser recuperado. 

 

30. Devido ao grande volume de solicitações, os serviços não aprovados no prazo de 
10 dias após o envio do e-mail de análise conclusiva das mídias, ou do registro no 
chamado “ ticket “, sofrerão acréscimo de 15% no valor total do serviço, custo esse 
que é relativo ao serviço de guarda e armazenamento das mídias pela WIDE IT. 

 

31. Serviços não aprovados 30 dias após o envio do e-mail de análise das mídias ou 
do registro no chamado “ ticket “, serão considerados como desistentes, e haverá 
cobrança referente a taxa de desistência no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

 

32. Após 90 dias todos os equipamentos deixados na WIDE IT serão considerados 
como abandonados e para segurança de nossos clientes terão os dados 



 

Norma – Serviço de Recuperação de Dados 

Diretoria de Planejamento Estratégico 
Versão: 

 1.0 

Páginas 

6/6 

 

Página 6 de 6 
 
 

Este documento pode conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas.  
Não pode ser parcial ou totalmente reproduzida sem o consentimento dos autores.  

Qualquer divulgação ou uso não autorizado por todos envolvidos é proibido.  
 

destruídos sem a possibilidade de recuperação e as mídias serão 
descartadas/sucateadas. 

 

33. A origem dos arquivos armazenados nas mídias de nossos clientes não é de 
responsabilidade da WIDE IT, garantimos o sigilo absoluto das informações 
recuperadas, para saber mais, consulte nossa política de confidencialidade. 

 

34. Para os casos em que o cliente solicitar a analise com urgência, será cobrado uma 
taxa adicional de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) referentes a alocação 
emergencial dos profissionais envolvidos no processo de análise. 
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