
Escolha com sabedoria 
 
Saber qual é o computador certo para a sua necessidade sempre foi item preponderante na 
hora de comprar uma máquina. Em situações como a que vivemos atualmente, esse cuidado 
se tornou ainda mais importante para evitar arrependimentos. O engenheiro eletrônico, 
professor de informática e autor de livros sobre hardware, Laércio Vasconcelos, tem vários 
conselhos para quem pretende adquirir um equipamento.  
 
Sobre processamento, ele informa que já é recomendável aposentar os processadores de 
núcleo simples (Sempron, Celeron, Athlon 64), a não ser que o objetivo de quem está 
comprando uma máquina agora seja exclusivamente conseguir o micro mais barato possível, 
um equipamento para quem está iniciando em informática ou que vai realizar tarefas muito 
básicas e não está preocupado com o uso de programas mais atuais.  
 
"Existem opções bem econômicas – entre R$ 100 e R$ 200 – de processadores de dois 
núcleos, como Celeron Dual Core, Pentium Dual Core e Athlon 64 X2", diz.  
 
Com relação a memória, segundo ele ainda é possível sobreviver razoavelmente bem com 
512MB de capacidade, desde que a intenção seja usá-la para aplicações extremamente 
simples. "Mas a diferença de custo para um 1GB é bem pequena, entre R$ 20 e R$ 50. 
Portanto, não há razão para escolher um micro com menos de 1GB ou deixar de fazer um 
upgrade caso você já tenha um com capacidade inferior." 
 
Muita gente diz que os monitores CRT já são peças de museu, que o LCD é definitivamente a 
solução. Laércio Vasconcelos não concorda, ressaltando que o LCD é, de fato, um charme, mas 
que a imagem do CRT ainda é melhor em conteúdos com muita movimentação. "Se você não 
tem problema de espaço, monitor de tubo pode ser uma boa opção, além de ser mais barato", 
afirma.  
 
Já com relação ao item armazenamento, o professor recomenda pelo menos 160GB para 
micros extremamente baratos. Segundo ele, modelos com maiores capacidades já estão mais 
acessíveis, embora seja interessante ficar de olho nos aumentos que deverão ocorrer devido à 
atual crise. "Seja como for, é possível comprar um HD de 500GB por pouco mais de R$ 200". 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 out. 2008, Seudinheiro, p. B-11. 


