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O artigo “Windows XP ou 7 nas manutenções” pu-
blicado na Revista PnP nº 18 motivou vários pedidos e co-
mentários dos leitores para que mostrássemos mais casos
assim, com computadores e clientes reais, destes que se en-
contra nas oficina de todo o país. O foco no artigo anterior
era sobre a escolha entre o XP ou o 7 nas manutenções, mas
para fazê-lo tivemos que analisar outros casos que acabamos
não publicando por falta de espaço ou porque o assunto era
um pouco diferente do que nos propusemos na ocasião. As-
sim sendo, aproveitamos para mostrar aqui mais alguns ca-
sos reais dos quais participamos de uma forma ou de outra,
acreditamos serem situações que já aconteceram ou que vi-
rão a acontecer com você também.

Em comum dentre estes casos todos, tanto os da edi-
ção anterior quantos os que mostraremos aqui, pudemos
notar que a manutenção dos computadores – e de equipamen-
tos em geral – continua sendo feita de forma amadora nesse
nosso Brasil.  A maioria das pessoas não conhece um bom
técnico ou se recusa a pagar o preço que um técnico compe-
tente precisa cobrar. Isto, por outro lado, faz com que me-
nos pessoas se interessem em aprender a fazer manutenção
para valer, como se deve, pois o mercado é prostituído e paga
pouco aos bons profissionais, é um círculo vicioso.

Assim, o que se percebe é que os amigos, parentes,
vizinhos e até técnicos inexperientes acabam sendo chama-
dos para fazerem os trabalhos de manutenção e, sem o devi-
do preparo e conhecimento, acabam piorando a situação ou
então não resolvem coisa alguma, muitas vezes só mudam o
problema, de uma coisa para outra. Por exemplo, o micro
não acessava a internet e passou a acessar mas, em compen-
sação, não roda mais os programas que a pessoa usava. Pa-
rece que ninguém encara o problema de frente, verificando
ponto por ponto, com método, o que cada computador deve
fazer, de forma que possa resolver todas as pendências e dei-
xar tudo funcionando conforme esperado.

O principal causador deste tipo de situação é que uma
manutenção ou instalação de computador bem feita deman-
da tempo e pesquisa, sem falar da experiência e do conheci-
mento que o profissional precisa ter, e tudo isto custa caro.
Só que muita gente não entende isso ou não quer/não pode
pagar o preço. Pelo lado dos profissionais, parece que cada
vez menos gente vai querer aprender uma profissão tão difí-
cil e mal compreendida, e daí caímos novamente no círculo
vicioso que já comentamos.

Acompanhe, então, mais estes casos que seleciona-
mos para você formar sua própria opinião:

HP PAVILLION PC (PENTIUM DUAL CORE)

Este micro entrou na oficina com
o proprietário reclamando que o aparelho
desligava sozinho, ou então desligava e
ligava novamente, do nada. Antes dele
trazer o aparelho já tinha conversado com
o técnico o qual recomendou que, em pri-
meiro lugar, fosse verificada a fiação elé-
trica e as tomadas do local da instalação.

Isso porque, com o tempo, mesmo
instalações elétricas bem planejadas e
construídas podem apresentar problemas.
Os parafusos que prendem os cabos ao quadro de distribui-
ção e às tomadas tendem a se soltar sozinhos, dando origem
a diversos tipos de problema devido ao mau contato. O pro-
prietário alegou que a instalação elétrica era relativamente
nova e que não acreditava que fosse isto, pois quem havia
feito o serviço era de confiança e muito competente. Assim,

Configuração: Pentium Dual Core E2180, 2 GB memó-
ria DDR2 667 MHz, HD de 160 GB, motherboard MSI MS-
7525 (Boston), Chipset Intel G33/G31, acelerador gráfi-
co Intel GMA 3100 (on-board) com 256 MB.


