
Ajustes vencem a teimosia do Windows  
Bruno Garattoni 
 
Configurações eliminam incômodos repetitivos, como janelas de tamanho errado ou conflito entre 
programas 
 
A operação do Windows XP traz situações em que o computador se comporta com teimosia. Quem 
nunca se flagrou "lutando" contra o sistema operacional, que se recusa a exibir pastas e arquivos 
do jeito desejado, exibe mensagens de erro desnecessárias ou tenta se conectar à internet em 
momentos impróprios? Com alguns ajustes, o Windows pode ser domado, ou seja, configurado 
para funcionar da maneira que você deseja. 
 
Um exemplo é o tamanho das janelas exibidas na tela. O que fazer, por exemplo, quando um 
programa se recusa a abrir ocupando toda a área útil do monitor? Maximizá-lo manualmente, 
clicando na diagonal superior direita da janela, todas as vezes em que você acionar aquele 
software? Existe uma solução melhor, porque definitiva. 
 
Clique com o botão direito do mouse no atalho do programa rebelde e selecione a opção 
Propriedades. Na janela exibida, basta escolher a opção Maximizado no campo Executar. 
 
Outro caso de teimosia vencível está no Relatório de erros. Quando um software trava, o Windows 
pede ao usuário permissão para mandar um minidossiê técnico ao fabricante daquele software. 
Mas, para quem já está nervoso com o travamento, o pedido pode ser a gota d'água - mesmo se 
você quiser ignorá-lo, é forçado a clicar numa mensagem de erro. 
 
É possível eliminar permanentemente esse pedido. Clique com o botão direito no ícone Meu 
computador e escolha Propriedades. Abra a guia Avançado, aperte o botão Relatório de erros e 
selecione a opção Desativar. Aproveite para desmarcar o item Notificar-me quando ocorrerem 
erros críticos, que é dispensável. 
 
Esse ajuste não impede que os softwares travem, mas pelo menos evita que o Windows atrapalhe 
ainda mais o seu trabalho com mensagens a respeito. 
 
A instalação de vários programas capazes de abrir um determinado tipo de arquivo - músicas no 
formato MP3 ou textos no formato DOC, por exemplo- pode causar problemas. Os softwares 
brigam entre si para decidir qual deles será acionado quando o usuário abrir arquivos daquele 
tipo, mas nem sempre o vencedor da disputa é o programa que você efetivamente deseja usar. A 
questão pode ser resolvida com uma configuração manual. 
 
Também é possível determinar quais serão o navegador, o software de correio e o tocador 
multimídia adotados como padrão pelo Windows. Para fazer isso, clique em Iniciar, Configurações 
e Painel de controle, abra o item Adicionar ou remover programas e aperte o botão Definir acesso. 
Quando você tem vários programas abertos e um deles exibe uma mensagem, ela 
automaticamente se sobrepõe, na tela, aos demais, o que pode ser enervante. Por exemplo: o 
navegador pode interromper, sem necessidade, a digitação de um texto. 
 
A Microsoft fornece um acessório para evitar que os programas "roubem" o foco do sistema 
operacional. É o Tweak UI (www.microsoft.com/windowsxp/downloads/ 
powertoys/xppowertoys.mspx). Depois de instalar esse soft, abra-o e clique duas vezes em 
General. Selecione Focus e marque o item Prevent applications from stealing focus. 
 
Microsoft defende sistema em livro e na internet  
Da Reportagem Local 
 



Uma resposta da empresa de Bill Gates a eventuais chateações experimentadas pelos usuários de 
Windows é o livro "Microsoft Windows XP: Do Amazing Things" 
(www.microsoft.com/MSPress/books/6848.asp), um manual de 416 páginas dedicado a mostrar 
como o sistema pode ser usado de maneira produtiva e agradável. 
 
Os sites www.microsoft.com/windowsxp/using/default.mspx e 
groups.msn.com/eXPerienceWindows reúnem links para alguns dos tópicos abordados pelo livro. 
As chateações trazidas pelo sistema deram origem, nos Estados Unidos, à série de livros 
"Windows Annoyances", que pode ser encontrada em livrarias on-line como a Amazon 
(www.amazon.com) e a Barnes & Noble (www.bn.com). Já existe até uma edição revista para 
abranger o Service Pack 2, último pacote de atualizações da Microsoft para o Windows XP. A 
página oficial da série, www.annoyances.org, traz um ótimo acervo com dicas de configuração e 
também abriga fóruns de discussão. 
 
A própria Microsoft admite que, em alguns casos, ao menos, o Windows pode trazer complicações. 
Prova disso está na página https://s.microsoft.com/windowsxp/ 
using/helpandsupport/getstarted/ballew_forums.mspx, na qual há uma lista de sites e fóruns 
especializados em debater o sistema operacional. 
 
O fórum não-oficial Windows Fanatics (help.lockergnome.com/index.php?showforum=70), que, 
segundo a Microsoft, discute as "irritações" do sistema, é um dos mais relevantes. 
 
Saiba ativar manutenção automática  
Da Reportagem Local  
 
Após alguns meses de uso, o PC fica perceptivelmente mais lento. Um dos motivos pelos quais 
isso acontece é a fragmentação do disco rígido, que no sistema Windows é uma decorrência 
natural e inevitável da operação da máquina. O Windows traz embutido um desfragmentador de 
disco, mas ele é manual, ou seja, não pode ser programado para fazer manutenção preventiva. 
 
Fazendo um pequeno ajuste, você poderá agendar o desfragmentador. Clique em Iniciar,  
Configurações e Painel de controle e abra o item Tarefas agendadas. Clique em Adicionar. 
 
No assistente exibido, aperte Procurar e navegue até o arquivo defrag.exe, que fica na pasta 
Windowssystem32. Defina a periodicidade da desfragmentação (de preferência mensal) e digite a 
sua senha de usuário. 
 
Na última tela do assistente, marque o item Abrir as propriedades avançadas e aperte Concluir. 
Observe o texto exibido no campo Executar, que deverá ser C:WINDOWSsystem32 defrag.exe. 
Você deverá digitar a letra correspondente ao seu disco depois da palavra defrag.exe. 
Como padrão, o disco usa a letra c. Dessa forma, o comando completo seria "C:WINDOWS 
system32defrag.exe C:" (sem as aspas). Durante a desfragmentação, a máquina fica lenta. Por 
isso, programe a manutenção' para que ela ocorra num horário em que o computador está ligado, 
porém ocioso. 
 
Otimização gráfica 
Outra opção para melhorar a performance do Windows XP é desligar os enfeites da interface 
gráfica. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse no ícone Meu computador e selecione 
Propriedades. Abra o item Avançado e aperte o primeiro botão Configurações (ele fica no campo 
Desempenho). Na janela exibida, simplesmente escolha a opção Ajustar para obter um melhor 
desempenho e aperte OK. 
 
Controle ações automáticas do editor MS Word  
Da Reportagem Local  
 



A atual versão do Microsoft Word (2003) é menos intrometida que suas antecessoras, mas ainda 
faz uma série de intervenções automáticas nos textos, chegando a trocar palavras digitadas. 
 
É possível se livrar de quase todas as mudanças de uma só vez. Clique em Ferramentas e Opções 
de AutoCorreção, abra a guia AutoFormatação ao digitar e desmarque todos os itens. Abra a guia 
AutoCorreção e desative as opções Colocar nomes dos dias em maiúsculas e Substituir texto. 
 
O verificador automático de gramática e de ortografia do Word não é perfeito nem obrigatório. 
Livre-se dele clicando em Ferramentas, Opções, Ortografia e gramática e desativando os itens 
Verificar ortografia e Verificar gramática ao digitar. 
 
Como padrão, o Word grava arquivos no formato DOC, que é bastante ineficiente. Este texto, por 
exemplo, que ocupa 20 Kbytes na versão DOC, ficaria com apenas 5 Kbytes se fosse salvo no 
formato RTF, que é praticamente idêntico ao DOC. Para que o tipo padrão de gravação seja o RTF, 
clique em Ferramentas, Opções e Salvar e selecione a opção Formato Rich Text. 
 
A exemplo de outros softwares, o Word cria automaticamente menus "personalizados", ou seja, 
que mudam conforme as opções recentemente selecionadas pelo usuário. Para ter menus 
estáticos e permanentes, clique em Ferramentas e Personalizar, abra a guia Opções e assinale o 
item Sempre mostrar menus completos. 
 
Cale ruídos gerados pelo sistema  
Da Reportagem Local 
 
Quando está discando uma conexão à internet, o modem produz uma série de ruídos inúteis e 
potencialmente desagradáveis. Para se livrar deles, clique em Iniciar, Configurações e Conexões 
de rede. Na janela exibida, clique com o botão direito do mouse na sua conexão e escolha 
Propriedades. Aperte o botão Configurar e desmarque o item Alto-falante do modem. Pronto. 
 
Os sons emitidos pelo sistema operacional também podem constituir um tormento auditivo, 
principalmente se você usa muito o computador. Para que o Windows funcione em silêncio, clique 
em Iniciar, Configurações e Painel de Controle e acione o item Sons. Para completar, basta 
escolher a opção Sem som no campo Esquema de som. 
 
Mesmo se for revertido para o Modo Clássico, o Menu Iniciar adota uma postura discutível: não 
mostra todos os softwares disponíveis, ou seja, esconde os menos usados. Se você quiser o menu 
completo, clique com o botão direito na barra de tarefas, escolha Propriedades, aperte 
Personalizar e desmarque o item Usar menus personalizados (ele é o último item da lista Opções 
avançadas). 
 
O sistema de atualização automática do Windows é importante, pois ajuda a manter o PC 
protegido contra vírus e ataques via rede. Mas ele pode atrapalhar a sua navegação na rede e 
deixar o micro lento em momentos impróprios. Vale a pena fazer um ajuste para que o sistema 
baixe as atualizações, mas só as instale quando autorizado pelo usuário. Clique com o botão 
direito em Meu computador, escolha Propriedades e Atualizações Automáticas e marque a terceira 
opção (Avisar). Caso prefira que a instalação continue sendo automática, você pode especificar 
um horário para que ela ocorra. 
 
Monitor cego 
A atualização Service Pack 2 adiciona ao Windows XP a Central de Segurança, cuja função é 
verificar se o computador tem um antivírus e um firewall. Mas há situações em que a Central de 
Segurança não consegue detectar os programas (sobretudo no caso de versões mais antigas) e 
fica exibindo alertas desnecessários e enfadonhos. 
 



Se o PC tem antivírus e firewall, mas o Windows continua reclamando, faça o seguinte. Abra a 
Central, que fica no Painel de controle, e aperte o botão Recomendações, sob a caixa Proteção 
contra vírus. Na janela exibida, assinale o item Possuo um programa antivírus que eu mesmo irei 
monitorar. Repita esse procedimento com o firewall. 
 
A execução automática de CDs pode gerar insatisfação, pois suas configurações não podem ser 
mudadas depois da primeira seleção. Isso significa que, se você disse ao Windows para tocar 
automaticamente as músicas contidas em CDs com arquivos MP3, por exemplo, não pode 
selecionar outra ação. Mas essa imutabilidade é apenas aparente. 
 
Para mexer na função, acesse o menu Propriedades do drive de CD (ele fica dentro do Meu 
computador), abra a guia Execução Automática e diga ao Windows o que ele deve fazer com CDs 
de vários tipos. Também existe a opção de ignorar a reprodução automática -simplesmente clique 
em Nenhuma ação. 
 
Saiba dar ao XP aparência do "velho" Windows  
 
O Windows XP traz uma série de modificações na interface clássica do sistema, que era usada até 
as versões 2000 e Me, mas quem não gosta das alterações não precisa conviver com elas. 
Desfazer algumas das mudanças é trivial -para voltar ao Painel de controle antigo, por exemplo, 
basta clicar na opção Alternar para o modo de exibição clássico-, mas há ajustes aos quais o 
acesso é menos óbvio. 
 
Para se livrar do Menu Iniciar dinâmico, que altera freqüentemente a posição dos atalhos para 
softwares, clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas (ao lado do botão Iniciar) e 
selecione Propriedades. Na janela exibida, basta escolher Menu Iniciar clássico. 
De quebra, quando ele é ativado, os ícones Meu computador e Meus documentos voltam a 
aparecer. 
 
A cada 60 dias, o Windows XP abre um assistente que se oferece para limpar a área de trabalho, 
escondendo "ícones desnecessários". Se você não quer que isso ocorra, clique com o botão direito 
na área de trabalho, escolha Propriedades e abra a guia Área de trabalho. Aperte Personalizar e 
desmarque o item Executar o assistente. 

 
 
Leia Mais 
 
Softs parasitas desconfiguram Explorer  
Da Reportagem Local  
 
Em sua última versão, o navegador Internet Explorer trouxe ao Windows XP um recurso para 
combater uma das maiores fontes de irritação dos usuários: os pop-ups, anúncios que pulam na 
tela. Ele funciona praticamente sozinho, mas isso não significa que não restem configurações 
manuais a serem feitas no programa. 
 
Entre as inconveniências do IE estão o sistema de autopreenchimento de formulários e de 
endereços de sites e a escolha da home page -página aberta quando o navegador é carregado-, 
que o usuário pode não saber configurar. 
 
Por falar em home page, o IE é alvo preferencial de spyware -programas parasitas que são 
instalados sem que o usuário perceba (ou queira). Eles podem mudar a página inicial e abrir 
janelas com conteúdo pornográfico. 
 
 



Uma boa opção para se defender é instalar o acessório Microsoft AntiSpyware 
(www.microsoft.com/athome/security/ 
spyware/software/default.mspx), que traz um recurso para restaurar instalações do IE atacadas 
por parasitas. 
 
O AntiSpyware tem escaneamento em tempo real, ou seja, fica carregado o tempo todo para 
monitorar e barrar o spyware antes mesmo que ele seja instalado, mas esse recurso mostra 
muitas janelas de aviso. Se você quiser desativá-lo, clique com o botão direito no ícone do 
programa, ao lado do relógio do Windows, e selecione Disable Real-time Protection. Esse ajuste 
causa ligeira diminuição no nível de proteção do micro. 
 
A maioria dos internautas ainda navega com conexões discadas (dial-up). Como seu uso é 
cobrado por minuto, vale a pena fazer um ajuste para evitar que o IE tente, sozinho, fazer 
ligações para o seu provedor de acesso -coisa que pode ocorrer quando determinados softwares 
que precisam acessar a rede são instalados no PC. Abra o IE e clique em Ferramentas, Opções da 
Internet e Conexões e selecione a opção Nunca discar uma conexão. 
 
Gerencie confirmações de e-mail  
Da Reportagem Local   
 
Se você usa o Outlook Express, provavelmente já terá recebido e-mail cujo remetente solicitou 
confirmação de leitura. Embora tenha utilidade, esse recurso pode irritar o destinatário, que é 
obrigado a confirmar manualmente a leitura de cada mensagem. 
 
É possível configurar o OE para que ele faça e envie essa confirmação automaticamente ou ignore 
a solicitação. Clique em Ferramentas, Opções e Confirmações. Para completar, selecione a opção 
desejada no campo Retornando confirmações de leitura. 
 
O OE tem um comportamento estranho na formatação de mensagens. Se você estiver 
respondendo a um e- mail no formato HTML, as opções de formatação de fonte são exibidas. Se o 
e-mail estiver no formato texto, elas não aparecem. Para que as opções sejam sempre exibidas, 
clique em Ferramentas/Opções e Envio e desmarque o item Responder às mensagens no formato 
em que elas forem enviadas. 
 
Para melhorar a segurança do micro, o OE desabilita o acesso a determinados tipos de arquivo. 
Isso significa que, se você receber uma mensagem com um arquivo EXE ou URL, por exemplo, 
não conseguirá abri-lo. 
 
Se você sabe o que está fazendo e deseja que o programa pare de bancar a babá, abra a guia 
Segurança e desmarque o item Não permitir que sejam salvos nem abertos anexos. 
Como padrão, o software não mostra imagens externas -fotos que parecem fazer parte de um e-
mail, mas, na verdade, estão armazenadas na internet e não contidas na mensagem em si. Isso 
melhora a privacidade (impede que alguém saiba quando você leu o e-mail), mas, como deixa 
alguns e- mails ilegíveis, também é potencialmente incômodo. Para que as imagens sejam 
mostradas automaticamente, clique na guia Segurança e desmarque o item Bloquear imagens e 
outros conteúdos externos. 
 
Evite a abertura de comunicador  
DA REPORTAGEM LOCAL  
 
O comunicador pessoal MSN Messenger é um dos programas cujo comportamento-padrão é mais 
irritante. Ele abre sozinho sempre que o PC é ligado ou se conecta à internet, queira ou não o 
usuário. No MSN 7, clique em Ferramentas e Opções, entre na categoria Geral e desmarque os 
itens Executar o Messenger automaticamente e Permitir a entrada automática. Isso acabará com 
o voluntarismo do comunicador. 



Outro problema é que, quando você abre o soft, ele mostra uma tela com notícias do portal MSN e 
também indica se há mensagens novas na sua conta de correio do Hotmail. Se você não usa o 
Hotmail nem quer ler o portal da Microsoft, faça o seguinte. 
 
Vá para a tela de configurações do MSN (Ferramentas/Opções), selecione Geral e desmarque o 
item Exibir MSN Hoje quando o Messenger entrar. Em seguida, entre na categoria Alertas e Sons 
e desative a opção Exibir alertas ao receber e-mail. 
 
Nessa mesma tela, você pode silenciar os efeitos sonoros que são emitidos pelo comunicador 
quando chegam mensagens ou quando contatos ficam on-line (desmarque o item Tocar som). 
 
O MSN Messenger é um software opcional, mas seu similar Windows Messenger não é -vem 
embutido no Windows XP, que, a rigor, não permite a desinstalação do programa. Mas é possível 
se livrar do Windows Messenger. Localize o arquivo sysoc.inf, que normalmente fica na pasta 
Windowsinf. Abra esse arquivo com um editor de texto. 
 
Na linha iniciada pelo termo msmsgs, apague a palavra hide. Feche o arquivo salvando as 
mudanças e reinicie o PC. Clique em Iniciar, Configurações e Painel de controle, abra o item 
Adicionar ou remover programas e aperte Componentes do Windows. O Windows Messenger será 
exibido na lista de candidatos à desinstalação. A remoção do programa é totalmente reversível.  
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