Seu computador pode ter sido rápido e eficiente 5 anos atrás, mas tentar rodar os
programas mais atuais com certeza fará o desempenho dele ser comparável a uma
carroça.
Se você ainda não quer comprar um novo computador ou fazer um upgrade, aqui vão
algumas dicas de programas grátis com funcionalidades atuais, mas que mesmo um
computador antigo pode rodar sem problemas.
1. Processador de Texto - AbiWord 2.6

Confira Netbooks no Mercado Livre!
Tem as mesmas funções do Microsoft Word 2003, porém o AbiWord é gratuito e bem
leve. Roda tranquilamente com 16MB de RAM, em sistemas Windows 2000 ou
superiores.
2. Edição Gráfica - IrFanView 4.23
Esqueça o Photoshop e seu rival open source GIMP - IrfanView é o editor de fotos para
computadores antigos. Tem suporte até ao Windows 95, abrindo e salvando dezenas de
formatos de imagens, com edição em lote (batch), redimensionamento e outras funções
básic de edição de fotos e imagens.

3. Editor de HTML - NoteTab Light
Procurando por um aplicativo de edição de código HTML realmente leve? NoteTab
Light se enquadra perfeitamente. Ele é um editor de texto otimizado para trabalhar com
HTML e CSS, e tem funções como "code snippets" e auto-correção. Ele roda
tranquilamente no Windows 98 e superiores- Windows 95 também se você utilizar o
patch contido na ajuda.
4. Email - Popcorn 1.87
Popcorn conecta diretamente em sua conta de email POP - lendo os e-mails diretamente
do servidor. Você pode usá-lo com seu serviço ISP's - ou provedores online que usam
POP3. Popcorn há tempos não ganha atualizações, mas o básico e o essencial já estão
presentes.
5. Navegador de Interet (Browser) - K-Meleon 1.5.2
O K-Meleon foi elaborado tendo como base o mesmo engine de navegação do Firefox.
É compatível com os bookmarks do Mozilla FireFox e roda tranquilamente em um PC
486 com 32MB de RAM, desde que, você tenha os componentes do Microsoft's Visual
C++ instalado e pelo menos o Windows 95.
6. Vídeo Player - VLC Media Player
VLC Media Player é um player de vídeo portátil, e pelo seu tamanho e limitações, irá
engasgar para reproduzir vídeos em "Full HD" em sistemas antigos, mas ele é perfeito
para reproduzir DVDs e MP3s em computadores da classe Pentium.
7. Manutenção do Sistema - CCleaner
CCleaner faz sua função e pronto, sem muita frescuras. Você o executa, ele procura os
arquivos / registros inválidos do registro que podem ser deletados. Depois você só
confirma a exclusão e: Serviço feito!
8. Leitor de PDF - Sumatra PDF
Arquivos em formato PDF se tornaram a alternativa para a indústria de documentos
impressos, mas o Acrobat Reader, que é a ferramenta gratuita da Adobe para abrir PDF,
é pesador e muito lerdo. O Sumatra PDF é uma ótima alternativa ao Acrobat Reader,
por oferecer leveza e carregamento rápido.
9. Mensagem Instantânea - Pidgin
Múltiplos clientes de mensagem detonam os recursos dos sistemas, então troque apenas

para um: Pidgin. Ele faz o trabalho muito bem, com suporte para AIM, Google Talk,
Yahoo!, MSN e outros.
10. Jogo - Wolfenstein: Enemy Territory
Half Life, Quake original e também o Doom ainda estão disponíveis no sistema de
venda online de jogos Steam. Quem não quer gastar pode ficar com Wolfenstein:
Enemy Territory que é um jogo online e totalmente gratuito.
O Wolfenstein: Enemy Territory é uma das melhores opções online para jogos de tiro
em primeira pessoa, contando com gráficos bonitos sem exigir dos usuários
computadores com as melhores configurações de hardware atuais.
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