COMO PROJETAR UM SISTEMA DE SOM

Antes de tudo, aqui vai uma explicação a respeito da importância deste texto.
A maioria das pessoas não sabe como desejam utilizar o som de seu carro e, por isso, também
não tem idéia de que equipamentos devem ser utilizados e acabam fazendo um investimento
que não alcança o resultado desejado. Por isso, o auxilio de um profissional capacitado é de
grande importância para que isso não aconteça.
Bem, para o inicio do projeto, devemos analisar alguns pontos:
1) Qual a finalidade do projeto?
Ex. Muitas pessoas instalam um projeto de som no automóvel, simplesmente para ouvir notícias,
jogos de futebol, informações sobre trânsito e até cultos religiosos. Outros querem para
entretenimento próprio e muitas vezes, de toda vizinhança. E há aqueles que simplesmente
querem ouvir musicas de uma forma muito próxima do que é encontrado em um show ao vivo
ou mesmo comparado a um sistema “Hi-Fi” residencial.
2) Equipamentos
Decidida a finalidade do projeto, devemos escolher os produtos que estejam de acordo com as
necessidades e expectativas do usuário. Isso poderá ser feito com o auxílio de um profissional de
confiança. Se não conhecer nenhum, procure informações com amigos, conhecidos ou até
entrando em fóruns que tratam do assunto. Tome sempre o cuidado de deixar bem claro qual é
o seu objetivo e deve ser verificado com muita atenção, se há necessidade de se alterar alguma
estrutura original do veiculo.
3) Investimento
O investimento deve estar à altura de suas possibilidades, parece óbvio, porém em muitos
casos, alguns usuários por não terem a verba inteira para o projeto, acabam adquirindo
produtos mais baratos e não conseguem ter o resultado desejado. Pode ser mais demorado,
mas o correto é adquirir os produtos adequados ao projeto nem que seja por etapas, pois assim
você não perde nada do que já comprou.
4) Execução
A escolha do estabelecimento que ira montar o seu projeto é de importância crucial para que o
potencial pleno dos equipamentos seja atingido.
Alguns critérios devem ser observados:
a) Instalações. As instalações devem demonstrar cuidado, organização e limpeza, pois esses fatores
não estão relacionados ao tamanho da instaladora.
b) Verificar através de certificados, se os instaladores estão capacitados a trabalhar no automóvel e
com os produtos do projeto.
c) Verificar se a instaladora possui todos os produtos, ferramentas e recursos para executar o
projeto.
d) Peça, além do orçamento, o detalhamento de como será executado o projeto e o prazo de
entrega do serviço.

