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Depois do papel, o disquete parecia
ser a melhor ferramenta para arma-
zenamento de dados que a huma-

nidade poderia inventar. Mas não foi bem
assim. Os computadores deixaram de ser
fabricados com o compartimento de leitu-
ra de disquete e muitos consumidores per-
deram seus arquivos.

E quem garante que em cinco ou dez
anos isso não vá acontecer também com os
leitores de CD, pen drive ou mesmo com
o HD externo? A tecnologia muda rapida-
mente, por isso é preciso ficar atento para
não deixar seus arquivos gravados em uma
mídia obsoleta. 

Mas não é só isso. Para não perder infor-
mações importantes é preciso tratar as
mídias digitais com cuidado. Ou seja, pre-
servar cada um dos seus arquivos como se
eles fossem os últimos exemplares de um
livro raro. Para ajudar na tarefa, a REVISTA

DO IDEC consultou especialistas e listou
alguns cuidados indispensáveis. 

DURAÇÃO
É verdade que nenhuma das mídias di-

gitais durará para sempre, mas há como
preservá-las por mais tempo. Assim como
o papel, que pode perecer ao longo dos
anos, os novos suportes também sofrem
com as intempéries. “Por incrível que pa-
reça, as variáveis que afetam as mídias di-
gitais são as mesmas que afetam outras
mídias, como o papel e os filmes fotográfi-
cos: temperatura, umidade relativa do ar,
iluminação, poluição, campos magnéticos
e manuseio inadequado”, afirma Hum-
berto Celeste Innarelli, analista de sistemas

do Instituto de Filosofia e Ciências Hu-
manas da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp).

Veja a seguir que cuidados ter com cada
tipo de mídia:

● CD-ROM, DVD-ROM e blu-ray: de
todos os vilões dessas mídias, o pior é a
marca dos dedos. “O suor das mãos libera
gordura, ácido úrico e outras substâncias
que podem dificultar a leitura”, alerta Ro-
ber Marcone Rosi, coordenador da Uni-
dade de Engenharia, Computação e Siste-
mas das Faculdades Integradas Espírito-
-Santense (Faesa). O CD-ROM e o DVD-
ROM não são resistentes a gordura e a
arranhões. Já o blu-ray (BD) possui uma
tecnologia que o torna mais resistente.

Revista do Idec | Maio 2011 31

Especialistas listam
quais são os cuidados
essenciais para
que CDs, DVDs,
pen drives e HDs
externos durem
mais, e também
explicam como
funciona a
capacidade de
armazenamento
desses suportes
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Para durarem mais

Para não ficar na mão

Faça backup em mídias distintas e
guarde-as em locais fisicamente distantes

de onde estão armazenados os dados originais. 

Migre os dados sempre que os
hardwares ou softwares ficarem obsoletos.

Compre de fabricantes confiáveis
ou marcas reconhecidas. 

Se possível, verifique as condições
de armazenamento do produto na loja. 

Não armazene suas mídias em locais
de temperatura alta (acima de 25°C)

e muito úmidos (acima de 50%). 

Proteja as mídias da luz e
dos raios solares.

Para limpar os discos, use somente
água e um pano macio. Limpe

sempre em linha reta, do centro para a beirada. 

Nunca remova um pen drive
sem ter avisado o sistema operacional de

que vai fazê-lo. Caso contrário, a probabilidade
de perder informações é grande. 

Não deixe o HD externo ao lado
de TVs de tubo ou eletrodomésticos

motorizados, como liquidificadores. A interferência
eletromagnética pode danificar o disco e
os arquivos.
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● Pen drive: não pode ser exposto ao calor,
nem a líquidos. Por ser mais leve que as outras
mídias, sua resistência à queda é maior. “Mas isso
não significa que ele não possa ser danificado.
Portanto, o melhor a fazer é evitar quedas e fortes
impactos”, orienta Rosi. “O pen drive também
não deve ficar continuamente conectado ao com-
putador, pois isso reduz sua vida útil”, informa. 

● HD externo: essa mídia precisa de cuidados
especiais para a sua conservação. O ideal é que
não seja transportado com frequência, porque
pode ser danificado ao cair ou se sofrer forte
impacto. Também não se deve tocá-lo ou movê-
lo enquanto estiver em uso. “A interferência
eletromagnética pode danificar o disco e os
arquivos. Como todo equipamento que envolve
eletricidade e possui circuitos elétricos e digitais,
é preciso tomar muito cuidado para não deixar
cair líquido nele”, recomenda Rosi. 

CAPACIDADE
Quando o consumidor compra um pen dri-

ve de 4 GB, espera que ele comporte 4 GB de
arquivos. Mas nem sempre isso acontece. “As
mídias regraváveis, como pen drive e HD exter-
no, possuem uma capacidade maior que a
declarada. Essa parte extra de armazenamento é

usada para substituir partes danificadas pelo uso
ou pequenos defeitos que no futuro podem pre-
judicar sua capacidade de armazenamento”,
explica Paulo Rogério Foina, coordenador do
curso de ciência da computação da Faculdade de
Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas do Cen-
tro Universitário de Brasília (UniCeub).

Mas também pode ocorrer o contrário: a
capacidade real – que o consumidor terá
disponível para armazenar suas informações –
ser menor do que a informada pelo fabricante.
“Em alguns casos, a diferença – para menos –
entre a capacidade informada e a disponível para
uso ocorre devido a inserção de tabelas de alo-
cação, controle e estruturação dos dados na
mídia”, afirma Innarelli. Mas vale ressaltar que
essa variação não pode ser grande. 

“Um golpe muito comum no mercado infor-
mal é a falsificação da capacidade de armazena-
mento do pen drive. O produto falsificado pode
carregar uma programação em seu chip que
identifica a capacidade de armazenamento
anunciada pelo produto. Assim, o dispositivo é
capaz de simular a gravação dos dados, fazendo
com que o consumidor acredite estar gravando
16 ou 32 GB de dados, quando, na realidade, o
pen drive  comporta apenas 1 GB, por exemplo”,
reforça Rosi.

*2 TB equivalem a 2.000 GB
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Após um segurado de Minas Gerais reclamar
na Justiça que a Sul América Seguros de
Vida e Previdência S/A – com a qual man-

tinha contrato há mais de 30 anos – não renovou
seu seguro de vida com as mesmas condições, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou
que ele tem direito de se manter dentro dos
parâmetros estabelecidos no contrato inicial.
Além disso, os reajustes têm de ser feitos de
maneira gradual, mediante um cronograma que
deve ser informado ao segurado previamente. 

Mas antes da decisão do STJ favorável ao con-
sumidor, o juízo de primeiro grau e o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG) haviam defen-
dido a não renovação da apólice por não consi-
derá-la abusiva, já que estava prevista em contrato.

Segundo a ministra Nancy Andrighi, relatora do
caso, o consumidor que mantém uma relação con-
tratual duradoura com um fornecedor fica depen-
dente dele, por isso não pode ser abandonado
quando se torna idoso. Mas ressaltou que prejuí-
zos também não podem recair sobre a seguradora,
devendo o contrato ser baseado nos princípios de
cooperação e boa-fé. O artigo 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor, considera nulas as
cláusulas contratuais relativas à prestação de
serviços que sejam incompatíveis com a boa-fé ou
sejam abusivas, colocando, por exemplo, o con-
sumidor em desvantagem exagerada.

A justificativa da seguradora para o reajuste de
preço por faixa etária foi que os seguros de vida já
não podiam ser contratados conforme o sistema
utilizado nos anos 70 [quando o segurado con-
tratou o seguro de vida], pois ele resultava em
prejuízos para a empresa, e que esta tinha sido
autorizada pela Superintendência de Seguros
Privados (Susep) e obedecia a um programa de
readequação favorável ao consumidor. Segundo a
ministra Nancy Andrighi, a seguradora deveria ter
identificado o desequilíbrio e informado o con-

sumidor da situação com
antecedência, para que o rea-
juste pudesse ter sido planejado. 

Vale ressaltar que a decisão judicial vale apenas
para o segurado do caso em questão, mas serve
como precedente para outros consumidores que
também tenham contratos antigos com segurado-
ras e se sintam lesados com reajustes abusivos.
Para Juliana Ferreira, advogada do Idec, “através
dessa decisão, o STJ reconheceu que esse contra-
to de seguro merece uma tutela especial em razão
de sua importante função social e por resguardar
o bem maior do ser humano, que é a vida”.

O STJ determinou que reajustes de seguro de
vida sejam graduais e notificados previamente
a um segurado da Unimed de Minas Gerais
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Por um preço justo

Se a seguradora impuser mudanças abruptas no preço do seguro de
vida, sem o consentimento do consumidor, o Idec recomenda que ele
tente resolver a questão diretamente com a empresa, por meio de recla-
mação escrita, com aviso de recebimento (AR).

Caso não chegue a um acordo, o consumidor pode procurar órgãos
de defesa do consumidor como o Procon, assim como a Superin-
tendência de Seguros Privados (Susep) <www.susep.gov.br>, para re-
gistrar sua reclamação, e se ainda assim a questão não for resolvida,
recorrer ao Juizado Especial Cível (JEC).

Exija seus direitos
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