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CONDIÇÕES GERAIS ASSISTÊNCIA COMPUTADOR

OBJETIVO DO PROGRAMA 

Este programa tem por objetivo prestar serviços de assistência aos usuários de computador, 
disponibilizando profissionais para auxiliá-los em dificuldades. 

Atendimento personalizado, que conta com o sistema Toll Free de Discagem Direta Gratuita  
(DDG- 0800), o serviço poderá ser acionado 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias do ano. 

ÂMBITO TERRITORIAL 

O serviço de Help Desk será prestado aos usuários em todo território brasileiro. 

DEFINIÇÕES 

Usuário: pessoa física que aderir ao objeto deste produto, devidamente cadastrada junto à Central 
de Assistência. 

Cadastro: é o conjunto de informações, relativas aos usuários, que terão direito à utilização dos 
serviços. Cada usuário corresponde a um cadastro. 

Prestadores: são as pessoas físicas ou jurídicas integrantes do cadastro e registros da Central de 
Assistência, aptas a prestar todos os serviços previstos e necessários ao atendimento dos usuários. 

Microcomputador: microcomputador de uso pessoal da linha compatível com o padrão IBM PC ou 
Mac, seja adquirido de fábrica ou montado, com configuração tradicional (tendo como periféricos 
impressoras matriciais, jato de tinta ou laser, scanner, Leitor e Gravador de CD e DVD e WEBCAM). 

Software Microcomputador: internet (acesso e configuração); Microsoft Office; Sistemas Operacionais 
(Microsoft Windows 9x – Millenium – 2000 – XP – Vista – 7/8); instalação de softwares bancários e 
do governo; configuração de periféricos; ajuste de desempenho; configuração de cliente de correio 
eletrônico (Outlook Express, Netscape, Notes); wireless; configuração de softwares de peering: Skype. 

Notebook/Laptop: compatível com o padrão IBM PC ou Macbook, com configuração tradicional, tendo 
como periféricos, wireless, bluetooth, impressoras, scanner, leitor e gravador de CD, DVD, e webcam. 

Softwares Notebook/Laptop: internet (acesso e configuração); Microsoft Office; sistemas operacionais 
(Microsoft Windows 9x – Millenium – 2000 – XP – Vista – 7/8); instalação de softwares bancários e 
do governo; configuração de periféricos; ajuste de desempenho; configuração de cliente de correio 
eletrônico (Outlook Express, Netscape, Notes); wireless; configuração de softwares de peering (ICQ, 
Microsoft Messenger). 

Smartphone: é um telefone celular com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por 
meio de programas executados no seu sistema operacional. 

Tablet: é um tipo de computador pessoal em formato de prancheta que pode ser usado para acesso 
à internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas e 
para entretenimento com jogos. 

Sistemas operacionais atendidos: Android.

Problema técnico emergencial: qualquer ocorrência que impeça o bom funcionamento do equipamento 
e/ou coloque-o em risco, excluídas as situações de melhoria do equipamento, tais como: up-
grades, limpeza e manutenção preventiva de equipamentos e acessórios, instalação de softwares e 
equipamentos e outras situações de natureza não emergenciais. 
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GARANTIAS E LIMITES 

A Central de Assistência, sempre que possível, buscará solucionar o problema do usuário, por 
meio do atendimento telefônico. 

No primeiro contato do usuário, será registrado pela Central de Atendimento o aparelho eleito para 
prestação de assistência 24 (vinte e quatro) horas, caso assim desejar o cliente, para a prestação 
dos seguintes serviços: 

SUPORTE REMOTO À INFORMÁTICA (NOTEBOOK/DESKTOP/NETBOOK/ IMPRESSORAS)

Suporte informática para resolver dúvidas ou problemas de informática, por telefone ou via acesso 
remoto, para tirar máximo proveito do computador. 

Características: 

· Instalação e confi guração do computador, como conectar os cabos e inicializar o sistema operacional 
(Windows, Linux e Mac OS); 

· Otimização do computador e instalar impressoras, webcam, caixas de som, rede e Wi-Fi; 

· Como proteger seu computador e seus arquivos com a instalação de um antivírus e criação de backups; 

· Utilizar as principais funcionalidades de sua máquina e softwares que facilitam seu trabalho, como 
Microsoft Word, Excel, Power Point; 

· Acessar a internet e criar um e-mail pessoal, e/ou perfi l no Twitter, MSN e utilizar aplicativos como 
o Skype para manter contato com os amigos e familiares; 

· Criar uma conta no Facebook, postar mensagens, postar fotos e utilizar suas principais ferramentas; 

· Diagnósticos e solução de problemas com o hardware do computador; 

· Diagnóstico e solução de problemas de acesso à internet. 

Limites de utilização: 

Para o suporte remoto não há limite de utilização, ou seja, o cliente pode ligar quantas vezes for 
necessário. Este serviço pode ser utilizado para resolver dúvidas, receber todo o suporte necessário 
para confi gurar o seu equipamento, receber orientação para utilizar softwares, aprender a utilizar 
as principais funções. 

Tipos de hardware: 

Este serviço se destina a usuários de notebooks, desktops e netbooks com as seguintes confi gurações 
mínimas: 

· Processador Pentium IV, equivalente ou superior; 

· Memória de 1 (um) GB ou mais; 

· Hard Disk de 80 (oitenta) GB ou superior. 
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Aplicativos: 

· Sistema Operacional Windows (a partir da versão XP), Linux (todas as principais distribuições) e 
Mac OS; 

· Programas originais e homologados pelo fabricante. 

Horário de atendimento remoto: 

O atendimento remoto é realizado 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, incluindo 
feriados. 

Serviços excluídos: 

· Este serviço não inclui visita de técnico especializado; 

· Suporte para softwares não licenciados (pirata); 

· Suporte de softwares de uso empresarial, nobreaks, redes empresariais, servidores empresariais; 

· Suporte para computadores com mais de cinco anos de fabricação; 

· Auxílio ou instrução na utilização avançada de softwares de aplicação específica, tais como programas 
financeiros, de engenharia, softwares gráficos, médicos e similares; 

· Upgrade físico de configuração do equipamento adquirido (substituição de memória, processador, 
HDs etc.); 

· Quaisquer despesas com mão de obra e/ou peças; 

· Mídia para backup (Pen drive, HD externo, CD, DVD, etc.). 

SUPORTE REMOTO A SMARTPHONES E IPODS 

O suporte remoto – SMARTPHONE e IPOD - é o suporte ideal para tirar máximo proveito do aparelho. 
Através de um técnico especializado, resolvemos desde as questões mais simples como as mais 
difíceis. 

Equipamentos assistidos: 

• Celulares e smartphones homologados pela ANATEL e iPods; 

• Sistema Operacional Windows Mobile, iOs (iPhone), Android, Blackberry RIM, Symbian OS. 

Características: 

• Configuração e personalização do smartphone/iPod; 

• Instrução para transferência de arquivos do celular para o computador e vice-versa (fotos, músicas, 
vídeos); 
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• Orientação para ativação e uso do bluetooth, tethering e Wi-Fi; 

• Auxílio para utilização do GPS no celular; 

• Orientação para economia de bateria; 

• Confi guração e orientação para envio de mensagens instantâneas: SMS, MMS, BBM; 

• Instruções gerais de manuseio e utilização; 

• Confi gurações básicas do aparelho (perfi l de chamadas, despertador, fundo de tela, toques, 
volume, rádio, TV etc); 

Contatos; confi guração do sincronismo (unilateral ou bidirecional), organização da agenda; edição 
do contato, envio do contato para outros aparelhos; 

• Sincronização de smartphone e computador: contatos, calendários, bookmarks e arquivos; 

• Confi guração de contas de e-mail válidas nos aparelhos. Sincronia de e-mails (unilateral ou 
bidirecional); 

• Backup do aparelho; 

• Atualizações de softwares; 

• Orientação para download: App World, Apple Store, Android Market. 

Limites de utilização: 

 Para o suporte remoto não há limite de utilização, ou seja, o cliente pode ligar quantas vezes for 
necessário. Este serviço pode ser utilizado para resolver dúvidas, receber todo o suporte necessário 
para confi gurar o seu equipamento, receber orientação para utilizar softwares, aprender a utilizar 
as principais funções. 

Horário de atendimento remoto: 

O atendimento remoto é realizado 7 (sete) dias por semana, 24 horas por dia, incluindo feriados. 

Serviços excluídos: 

Quaisquer despesas com mão de obra e/ou peças; 

• Softwares não licenciados; 

• Equipamentos que não sejam destinados à utilização pessoal 

SUPORTE REMOTO A TABLETS

O serviço de assistência tecnológica – TABLET - é o suporte ideal para tirar máximo proveito do 
tablet. Através de um técnico especializado, resolvemos desde as questões mais simples às mais 
difíceis. 
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Equipamentos assistidos: 

• iPads e tablets com Sistema Operacional Android e Windows.

Características: 

• Configuração inicial do equipamento, rede Wi-Fi, contas de e-mail; 

• Instruções para manuseio, utilização, download de aplicativos; 

• Sincronização de contatos, calendários, bookmarks, e arquivos do smartphone para o computador 
e vice-versa; 

• Informações para utilização do iBook; 

• Orientação para atualização de softwares (updates). 

Aplicativos: 

• Sistema Operacional iOS (iPad), Android e Windows; 

• Programas homologados pelos fabricantes. 

Limites de utilização: 

Para o suporte remoto não há limite de utilização, ou seja, o cliente pode ligar quantas vezes for 
necessário. Este serviço pode ser utilizado para resolver dúvidas, receber todo o suporte necessário 
para configurar o seu equipamento, receber orientação para utilizar softwares, aprender a utilizar as 
principais funções. 

Horário de atendimento remoto: 

O atendimento remoto é realizado 7 dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, incluindo feriados. 

Equipamento e serviços não inclusos: 

• Suporte para softwares não licenciados (pirata); 

• Suporte de softwares de uso empresarial; 

• Auxílio ou instrução na utilização avançada de softwares de aplicação específica, tais como programas 
financeiros, de engenharia, softwares gráficos, médicos e similares; 

• Upgrade físico de configuração do equipamento adquirido (substituição de memória, processador, e etc.); 

• Mídia para backup (CD, DVD etc.). 

SUPORTE TELEFÔNICO PARA TV

A Central de Assistência estará à disposição do usuário para prestar orientações sobre o funcionamento e 
configurações de TVs e Smart TVs por meio de um atendimento telefônico. As orientações compreendem 
os seguintes temas: 
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· Orientações em relação à conexão correta de cabos e fi os; 

· Dicas de como organizar a fi ação de maneira segura; 

· Orientações gerais para correta instalação da TV; 

· Orientações gerais sobre a confi guração do aparelho; 

· Orientações para integração de outros aparelhos (Home theater, DVD, video game, entre outros) 

Importante 1: caso o esclarecimento solicitado pelo usuário não possa ser elucidado no momento 
da primeira ligação, a Central de Assistência poderá anotar todas as dúvidas do usuário e retornar 
com as informações solicitadas posteriormente, dentro de um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 

Im portante 2: as orientações serão prestadas somente por telefone. Não há cobertura para visita 
técnica presencial. 

EXCLUSÕES 

Estão excluídas as prestações de serviço de assistência a eventos resultantes de: 

a) Atos intencionais ou dolosos; 

b) Despesas com peças e mão de obra; 

c) Utilização indevida do equipamento, em desacordo com as recomendações do manual do 
fabricante; 

d) Assistência para os softwares Palm; 

e) Atendimento aos problemas que a Microsoft ainda está estudando a resolução; 

f) Atendimento para resolução de problemas técnicos em equipamentos que ainda estejam na 
garantia do fabricante; 

g) Instalação de softwares que não sejam licenciados e que não tenham documentação descritiva 
do processo de instalação, conhecidos popularmente como “piratas”; 

h) Instalação de quaisquer tipos de peças e acessórios. 

i) Problemas ou resolução de erros em sistemas operacionais que ainda estejam em fase de testes 
(beta). 
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