
Sou...designer gráfico, avó, filho, mãe, pai, 
sobrinho, compositor musical, tio, neta, 
fotógrafo, escritor, tia, neto, avô, dono de 
empresa, melhor amigo, artista, médico, 
acadêmico, professor, cientista, sobrinha, 
estudante, engenheiro, filha

O Seagate Recovery Services™ 

salvou a minha vida digital! 
Testemunhos de clientes



Durante os últimos meses, a Seagate recebeu feedback incrível de usuários 
de todos os tipos que perderam acesso aos dados contidos em seus 
discos rígidos. Leia algumas dessas histórias e veja o que as pessoas estão 
dizendo sobre o Seagate Recovery Services (SRS).

O SRS oferece o melhor serviço de recuperação de dados à base de tarifas 
no mercado, para mídias de armazenamento de todos os fabricantes  
e modelos. Nosso grupo de profissionais é especializado em recuperar 
dados perdidos, de forma segura e confidencial. Em situações em que 
é crucial recuperar os dados perdidos, é altamente recomendado obter 
serviços profissionais de recuperação de dados. Contate o SRS para 
saber quais são as suas opções em relação aos serviços de recuperação 
profissional em laboratório.

Para obter mais informações, inclusive formulários de solicitação por email  
e online, acesse: http://www.seagate.com/about/contact-us/data-recovery/

www.seagate.com/datarecovery

Não aceite apenas  
a nossa palavra.
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“. . . genial”

Nunca imaginei que existisse um 
serviço dedicado a recuperar 
dados, muito menos que poderia 
ser tão rápido e eficiente quanto 
o Seagate Recovery Services. 
Não é fácil a minha empresa  
e eu nos impressionarmos com 
tecnologia, mas o que a Seagate 
está fazendo nos laboratórios de 
recuperação de dados é genial.

A Seagate conseguiu 
recuperar 100% dos dados 
no prazo mais rápido, 
principalmente em comparação 
com os outros serviços de 
recuperação que nós utilizamos 
no passado. Obviamente, 
eu recomendo o SRS para 
qualquer pessoa que necessite 
recuperar dados.

Eric L., Cortland, Nova York, 
Estados Unidos

O que aconteceu

Esse caso chegou ao Seagate Recovery Services através de uma empresa  
de Nova York que fornece sistemas e soluções de armazenamento para  
a indústria de entretenimento. Essa empresa vende produtos da Seagate  
e é parceira do SRS; ela revende nosso serviço aos seus clientes 
simplesmente como valor agregado, sem acréscimos de tarifa. Essa 
recuperação era crucial, pois os arquivos contidos no disco interno 
enviado ao laboratório do SRS eram de um famoso artista de hip-hop, 
produtor e ator americano residente em Los Angeles.

O problema

O disco rígido interno, com evidente dano mecânico, foi entregue ao SRS. 
A falha na cabeça de leitura e gravação significava que precisávamos 
realizar um trabalho reconstrutivo, como um transplante das peças com 
problemas para poder reparar o dano. Além disso, a corrupção da estrutura 
de arquivos tornou a recuperação uma tarefa ainda mais desafiadora.

O resultado

Esse é o tipo de desafio de que os técnicos de laboratório do SRS  
mais gostam. Conseguimos recuperar os arquivos perdidos e o cliente 
ficou extasiado.
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Eu queria agradecer a eles 
pessoalmente pelo trabalho 
incrível com o meu caso  
de recuperação. Fiquei com 
os olhos cheios de lágrimas 
quando abri as fotos e os vídeos 
do casamento da minha querida 
amiga. A paciência de vocês 
enquanto verificávamos  
os arquivos foi muito além do 
que costumamos ver por aí! 

Sei que às vezes o trabalho 
pode parecer só um emprego, 
mas vocês me ajudaram a reaver 
momentos preciosos da minha 
melhor amiga e, por isso, sou 
eternamente grata!

Misty G., San Ramon, 
Califórnia, Estados Unidos

O que aconteceu

Quando o Seagate Recovery Services (SRS) recebeu a unidade, ela fez um 
barulho de estalo parecido com o som de um carta de baralho presa na 
roda de uma bicicleta. Isso durou menos de um minuto e parou. Misty havia 
tentado conectar um disco externo a uma porta USB de seu laptop, mas  
o mesmo comportamento aconteceu e ela não pôde acessar os dados. 

O problema

A mídia em uma das superfícies dos pratos de dados estava substan-
cialmente danificada. Após uma avaliação mais a fundo, também foram 
descobertas ranhuras em todos os pratos. Isso significava que as chances  
de recuperar os dados eram limitadas, se é que conseguiríamos extrair 
alguma coisa da unidade.

O resultado

O SRS conseguiu recuperar mais de 75% dos dados, apesar das ranhuras 
nos pratos. Pedimos que a cliente verificasse os resultados da recuperação 
e escolhesse os arquivos mais importantes para ela. Felizmente, os testes 
revelaram que todos os arquivos importantes estavam intatos e podiam ser 
recuperados. 

 

 

“Fiquei com os olhos cheios de lágrimas. . .”
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“Vocês têm uma equipe incrível . . .”

O que aconteceu

O filho de 20 anos de V.J. faleceu dois meses antes de ocorrer a perda 
de dados. Todas as fotos e vídeos do filho estavam salvos em um disco 
externo. Enquanto V.J. trabalhava nas fotos, o disco externo caiu no 
chão e parou de funcionar. V.J. levou o disco a um centro de suporte de 
TI conhecido que o enviou para o respectivo laboratório, mas eles não 
conseguiram recuperar os dados. O pedido de ajuda do cliente era muito 
claro e enfático: “Essas fotos são muito preciosas para nós. Perder nosso 
filho foi uma dor imensa. Agora, perder as lembranças que ele guardou  
é muito difícil.” 

O problema

A superfície do disco rígido havia sofrido danos consideráveis. Havia 
arranhões próximo à borda externa, como resultado da colisão da cabeça. 
Os pontos amassados na superfície pareciam ter sido causados pela queda 
de um parafuso no disco durante o trabalho na parte interna, provavelmente 
na tentativa anterior de recuperação dos dados. O prognóstico não era bom 
e havia pouca chance de recuperação.

O resultado

Embora essa recuperação envolvesse muitos fatores complicados, os 
técnicos de laboratório do Seagate Recovery Services insistiram e, no fim, 
conseguiram recuperar os dados essenciais.

Gostaria de agradecer a vocês 
e ao técnico que trabalhou nesse 
caso. Perdemos o nosso filho  
para o câncer, e todas as fotos 
dele estavam nesse disco. 
Perder o disco teria significado 
que todas as lembranças 
também teriam sido destruídas. 
Vocês nunca desistiram, 
mesmo depois de várias 
tentativas, e fizeram um 
trabalho fenomenal para 
recuperar os dados. A equipe 
de você é incrível mesmo.

V. J., Allen, Texas,  
Estados Unidos
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Obrigado pelo profissionalismo  
e a forma como vocês 
aceleraram a recuperação  
de quase 700 GB de dados.  
É impressionante como 
vocês conseguiram recuperar 
tudo isso.

Os dados recuperados 
representavam quase 25 anos 
de arquivos de áudio digitalizado 
de vários projetos de filme  
e discos que compus e gravei. 
Infelizmente, o disco rígido que 
usei para fazer backup desse 
material também apresentou 
falha, então dizer que sou grato 
pela sua empresa ter salvo 
todos esses dados seria pouco.

William G., Los Angeles, 
Califórnia, Estados Unidos

O que aconteceu

William G. tinha certeza de que havia perdido a maior parte do trabalho  
de toda a sua vida. William, prolífico compositor de música para filmes  
e TV, estava fazendo upgrade de seu computador para um novo sistema 
operacional recentemente quando descobriu que o disco rígido externo 
não estava funcionando. Ele havia armazenado cerca de 700 GB de dados 
nesse disco, inclusive diversas versões digitalizadas de fitas de áudio 
antigas. Ele nos disse que “Estava em pânico. Tinha arquivos de música 
naquele disco que datavam desde a década de 1960 até poucos dias atrás.”

O problema

Esse foi um caso de recuperação de dados complicado, pois o disco rígido 
apresentava problemas mecânicos graves, o que tornava muito difícil 
recuperar os dados. Quando os técnicos de laboratório do SRS abriram 
o gabinete do disco, descobriram que havia um problema com a rotação, o 
que significa que os pratos do disco não podiam girar de forma desimpedida. 
Isso apresentou à equipe do SRS um desafio complexo, pois os pratos não 
foram projetados para serem removidos e reinstalados com facilidade.

O resultado

Seis dias após receber o disco danificado do William, a equipe do SRS 
entrou em contato com ele com ótimas notícias: seus arquivos de música 
poderiam ser salvos. A Seagate recuperou aproximadamente 670 GB de 
arquivos de música WAV, uma parte inestimável de seu trabalho digitalizado.

“dizer que sou grato . . . seria pouco.”
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O que aconteceu

Depois de o laptop do cliente sofrer queda, o disco começou a apresentar 
erros de leitura/gravação. Quando o cliente tentou reinstalar o SO Windows, 
ocorreu um erro de E/S no disco. Leo remeteu o disco para reparo local-
mente, mas foi informado que as cabeças de leitura estavam danificadas  
e precisavam ser substituídas.

O problema

Uma falha de leitura/gravação significa que uma cabeça falhou na pilha de 
cabeças, então foi necessário que o SRS fizesse um transplante de cabeça 
para recuperar os dados satisfatoriamente.

O resultado

Conseguimos recuperar quase todos os dados do cliente, e os devolvemos 
a ele em um novo disco externo da Seagate. 

Deixei o meu laptop cair no chão 
e, depois de alguns dias, notei 
falhas no sistema e problemas 
de leitura/gravação com o 
disco rígido. Procurei empresas 
especializadas em recuperação 
de dados e até entrei em contato 
com algumas delas. 

Após mandar meu disco para 
várias empresas de recuperação 
de dados, finalmente entrei 
em contato com a Seagate, 
fabricante do disco, e expliquei 
a situação. Sem demora, recebi 
instruções online de como 
enviar meu disco para o centro 
de serviços em Amsterdã. Tive 
uma experiência ótima durante 
todo o processo, porque meu 
caso foi gerenciado por um 
único ponto de contato que 
estava sempre disponível e que 
esclareceu todas as minhas 
dúvidas. 

Vocês conseguiram recuperar 
quase 100% dos meus dados, 
para minha satisfação total. 

Leo K., Uppsala, Suécia

“Tive uma ótima experiência como cliente. . .”
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Não sei como agradecer a 
Seagate. Após meu disco rígido 
externo apresentar problema, 
pensamos que, com certeza, 
tínhamos perdido tudo.  
A Seagate conseguiu recuperar 
100% dos arquivos! O mais 
importante é que uma década 
de fotos foi recuperada: tudo, 
desde o nosso casamento 
até o nascimento do nosso 
filho. Mal posso explicar como 
ficamos felizes de ter aquelas 
recordações de volta.

Trent M., Des Moines, Iowa, 
Estados Unidos

O que aconteceu

O cliente tinha um disco rígido externo de outra empresa. Seu computador 
não reconheceu o disco rígido externo e fez um som de salto. Primeiro, ele 
levou o disco a uma loja de TI local, que não conseguiu recuperar nenhum 
dado. Trent precisava recuperar suas músicas do iTunes e fotos digitais.

O problema

A avaliação inicial realizada pela SRS indicou que o disco do cliente estava 
provavelmente apresentando um problema relacionado ao gabinete externo, 
além de certa instabilidade no disco, propriamente dito. 

O resultado

Conseguimos recuperar totalmente os arquivos perdidos do cliente;  
e o cliente acabou comprando um disco Seagate® GoFlex® para nele gravar 
os dados recuperados. Da mesma forma que muitos outros clientes para os 
quais o SRS conseguiu recuperar dados, Trent tornou-se cliente da Seagate.

www.seagate.com

“. . . como ficamos felizes de ter aquelas recordações de volta.”
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