çamentos mais recentes precisa de um adaptador gráfico de alta performance, com no mínimo 4 MB de memória de vídeo, conector AGP e
um acelerador gráfico 3D. Para o gamer o monitor não precisa ser maior que 15 polegadas,
mas o som tem que ser de primeira. E ele precisa de um CD-ROM rápido e acessórios como
joysticks, pedais e volantes para melhor controlar seus bólidos.

Artista
A ilustradora, designer gráfica ou musicista
precisa de muita memória RAM e bastante
espaço no disco rígido. Para transportar com
facilidade seus grandes arquivos, essa usuária

precisa usar discos removíveis de grande capacidade, como Zip ou Jaz, da Iomega, ou talvez
um gravador de CD-R. Um monitor grande é
importante para manipular imagens de alta
definição ou partituras complexas.

Animador/Programador
O criador de animações/software precisa, em
primeiro lugar, de no mínimo 64 MB de RAM,
um processador veloz e um monitor grande
para poder trabalhar com várias janelas ao
mesmo tempo. Com o Windows 98 esse sujeito vai poder usar dois monitores, e vai adorar.
Um HD extra também é importante para quem
pode precisar instalar vários sistemas operacio-

nais diferentes. O modem é indispensável para
mantê-lo atualizado via Internet.

Escritora/Jornalista
Quem trabalha redigindo textos não precisa de
uma máquina muito poderosa. Para essa profissional a mobilidade de um notebook às vezes é
mais importante do que a velocidade do processador. Para consultar dicionários e outras referências, um acionador de CD-ROM e um modem interno completam o pacote ideal. ∂
LUCIANO RAMALHO
É editor da MAGNET; prefere ter um PC 98 e um
Corsa 95 a ter um Corsa 98 e um PC 95.

Jogo dos sete erros

Pegadinhas e omissões em anúncios “incríveis”
Multiplique pela cotação. É provável que a
revenda use o dólar do mercado paralelo.
Em 1/7/98 cada dólar custava R$ 1,23.
Assim a configuração mais cara sai por R$
1401 e a mais barata, R$ 429.

2 Software

24X”: US$ 149, ou R$ 183 (ver item 1).
Para completar um kit multimídia, resta
saber se as caixas acústicas estão incluídas
nesse preço, já que o texto diz que o circuito de som já está incorporado.

Simulação

1 Preços em dólar

6 Monitor

1

Sem o Windows o micro não funciona, mas
a omissão desse item pode indicar que será
instalada uma cópia pirata do sistema. Ele
poderá estar incompleto ou desatualizado.
Pior: com ou sem nota fiscal, uma máquina
com sistema pirata é uma máquina ilegal.
Some cerca de R$ 270 para incluir o
2
Windows 98 completo (o upgrade é
mais barato, mas não funciona num PC
3
novo sem uma versão anterior). Para o
fornecedor o Windows sai bem mais barato
do que isso, portanto é mais negócio exigir
que ele entregue o sistema legítimo préinstalado e também em CD-ROM.

5

7 Disco rígido

6

Cadê o HD? A descrição da configuração
básica não inclui um disco rígido. Some no
mínimo R$ 269 para incluir um HD de 3,2
GB deste fornecedor.

Na ponta do lápis
Somando o valor mínimo dos adicionais
indispensáveis e convertendo tudo para
7 real, o preço dessas ofertas fica sendo:

4

3 Memória VRAM
Não há indicação da quantidade de memória
para o adaptador gráfico. É preciso consultar o fornecedor quanto a esse item. O ideal é 4 MB, mas 1 MB é passável para quem
vai usar um monitor pequeno e não precisa
de muita fidelidade nas cores.
O termo “onboard” indica que o circuito
reside na própria placa-mãe, e não em uma
placa separada. Isso não é por si só ruim,
mas é indicação certa de que se trata de um
adaptador genérico e não um de tecnologia
mais atual.

Outro item que faz parte de um pacote
normal e foi omitido nessa oferta. Adicione
cerca de R$ 300 para incluí-lo.

4 Memória RAM
16 MB hoje é pouco, muito pouco. É um
item invariavelmente sacrificado quando o
revendedor quer vender um modelo de
custo mais baixo. Adicione mais R$ 34 para
incluir outros 16 MB de RAM.

5 CD-ROM
Esse item não pode mais ser considerado
um luxo opcional. Muitos programas não
estão mais disponíveis em disquetes. O
preço do acionador de CD-ROM está escondido por trás da inscrição “Com multimídia

16

II 333 MHz
II 300 MHz
II 233 MHz
233 MMX
200 MMX

R$
R$
R$
R$
R$

2.458,05
2.175,15
1.179,95
1.523,25
1.486,35

Já não são preços tão excepcionais.
Feitas essas contas, resta avaliar a qualidade das peças, a garantia oferecida, a idoneidade do fornecedor e a probabilidade de
que você possa encontrá-lo daqui a seis
meses ou um ano para honrar a garantia.
Na dúvida, procure uma revenda recomendada por amigos. E exija nota fiscal e
garantia por escrito.

