
Diagnostique e resolva um problema 
no disco rígido em menos tempo com 
o Dell ProSupport Plus 
O Dell ProSupport Plus com SupportAssist nos 
permitiu resolver um problema em menos tempo 
e menos etapas do que os planos de suporte de 
alto nível da HP e da Lenovo
Embora a solução de um problema de hardware no notebook de 
um funcionário normalmente demore tempo, esforço e possa afetar 
o fluxo normal dos negócios, a Dell afirma que o plano de serviço 
do ProSupport Plus com a tecnologia SupportAssist pode detectar 
proativamente problemas de hardware e solucioná-los sem intervenção 
significativa do usuário. Essa alegação se sustenta? E como é o serviço, 
se comparado ao serviço de suporte de outros fornecedores? 

Na Principled Technologies, instalamos um disco rígido com falha 
em um notebook Dell Latitude™ 3400 e documentamos o esforço 
necessário para diagnosticar e resolver o problema com precisão 
usando o Dell ProSupport Plus com SupportAssist. Também realizamos 
esse teste com um HP ProBook 440 G6 e um Lenovo® ThinkPad™ 
E495 com níveis equivalentes de suporte e comparamos nossas 
experiências.

O Dell ProSupport Plus com SupportAssist diagnosticou corretamente 
nosso problema e solicitou um disco rígido de substituição em apenas 
seis etapas práticas e 5 minutos e 24 segundos sem exigir contato com 
o suporte técnico. Por outro lado, os dispositivos da HP e da Lenovo 
nos exigiram entrar em contato com o suporte técnico, o que resultou 
em muito mais tempo e etapas antes de resolvermos nosso problema.

Menor tempo 
de resolução

Processo de 
suporte mais 

simples

Economize até 
27 minutos

Até 16 menos etapas
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Um relatório da Principled Technologies: testes práticos. Resultados reais.
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Poupando tempo e esforço com o Dell ProSupport Plus
Solicitamos os seguintes dispositivos usando o plano de serviço em nível superior para cada fornecedor:

• Dell Latitude 3400 (ProSupport Plus com tecnologia SupportAssist, Next Business Day Onsite com 
Proteção contra Danos Acidentais e Keep Your Hard Drive)

• HP ProBook 440 G6 (HP CarePack com Next Business Day Onsite, com Plano G2 de Proteção contra 
Danos Acidentais e Defective Media Retention for Notebooks)

• Lenovo ThinkPad E495 (suporte Premier Care no local com Proteção contra Danos Acidentais 
e Keep Your Drive)

Em nossos testes, substituímos o disco rígido funcional de cada dispositivo pelo mesmo disco rígido quebrado. 
O Dell ProSupport Plus com SupportAssist diagnosticou proativa e automaticamente nosso disco rígido com 
falha e solicitou um novo, poupando-nos o esforço de ligar para o suporte técnico a fim de obter assistência. 
Por outro lado, a HP e a Lenovo nos obrigaram a falar com uma pessoa de suporte técnico para solucionar 
os problemas manualmente. A equipe de suporte técnico da Lenovo nos fez executar uma verificação de 
diagnóstico que funcionou por horas durante a noite sem concluir, deixando-nos sem outra opção a não ser 
ligar novamente no dia seguinte. Veja abaixo os horários e as etapas necessárias para solucionar a falha do disco 
rígido com cada plano de serviço.

Figura 1: Tempo para resolver um disco rígido falho em cada serviço de suporte. Menor é melhor. Resolver o problema 
com o Dell ProSupport Plus foi amplamente automático. A HP e a Lenovo exigiram contato com o suporte técnico. 
Uma pessoa do suporte técnico Lenovo nos fez executar um teste de diagnóstico que levou 17h39min sem conclusão, 
exigindo novo chamado. Fonte: Principled Technologies

Dell Latitude 3400

Tempo 5min24s

Etapas

HP ProBook 440 G6

Tempo 20min46s
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Detalhes de nossa experiência
Dell Latitude 3400 com o Dell ProSupport Plus, tecnologia 
SupportAssist e Next Business Day Onsite, com Proteção contra Danos 
Acidentais e Keep Your Hard Drive
O Dell ProSupport Plus com SupportAssist resolveu nosso problema rapidamente e com pouco 
esforço. Depois que ativamos o sistema, a verificação de desempenho do sistema antes do boot 
feita pelo SupportAssist detectou automaticamente um problema e iniciou uma verificação para 
chegar ao diagnóstico adequado. O SupportAssist apresentou uma mensagem de erro de Disco 
rígido com falha juntamente com instruções sobre como proceder. 

As instruções nos deram duas opções: Ir ao site do SupportAssist em outro computador/
telefone ou Escanear um código QR para nos levar diretamente ao site. Optamos pelo método 
do código QR. Depois que verificamos as informações na tela, o site nos recomendou um curso 
de ação: obter um disco rígido de substituição com a cobertura de nossa garantia. Verificamos 
as informações de envio e, com isso, o processo foi concluído.

HP ProBook 440 G6 com HP CarePack com Next Business Day Onsite, Plano G2 de Proteção 
contra Danos Acidentais e Defective Media Retention for Notebooks

A resolução do problema no sistema HP exigiu mais tempo. O sistema HP foi inicializado em uma tela com 
uma mensagem de erro que incluía um site a visitar para obter mais informações. Depois de fazer login no 
site da HP usando outro computador, achamos o número do suporte técnico e conversamos com uma pessoa 
de suporte por alguns minutos, e ela nos orientou em duas sessões de solução de problemas. Na segunda 
tentativa, a pessoa diagnosticou com êxito nosso problema e providenciou a entrega de um disco rígido de 
substituição. Depois de verificar nossas informações de contato, a chamada foi encerrada. 

Lenovo ThinkPad E495 com suporte Premier Care no local, Proteção contra Danos Acidentais 
e Keep Your Drive
Quando ligamos o sistema Lenovo, o notebook não passou da tela inicial. Esperamos dois minutos para ver se 
a tela mudaria. Como não mudou, usamos outro computador para visitar o site da Lenovo e procurar o número 
de telefone do suporte técnico. 

Ao telefone, explicamos nosso problema a uma pessoa do suporte técnico Lenovo e transmitimos o número 
de série de nosso sistema. A pessoa nos acompanhou em três verificações padrão do sistema. Como não 
funcionaram, o especialista em suporte mandou rodar um teste de diagnóstico e advertiu 
que o teste poderia levar de 60 a 90 minutos para ser concluído. Na realidade, o teste 
demorou muito mais e ainda estava em execução no final do dia. Deixamos o teste seguir 
durante a noite e optamos por pará-lo na manhã seguinte, 17 horas e 39 minutos depois. 
O teste Inconclusivo significava que teríamos que ligar para a hotline de suporte mais uma 
vez e explicar a situação novamente. Um novo especialista em suporte afirmou que, como o 
teste de diagnóstico estava demorando tanto, nosso problema era provavelmente uma falha 
no disco rígido. A pessoa configurou uma substituição de disco rígido no local no próximo 
dia, deu um número de caso para acompanharmos o status do suporte, verificou nossas 
informações de contato e encerrou a chamada. 

O teste de diagnóstico aumentou significativamente o tempo de resolução. Clientes com outros problemas 
podem ter uma resposta antes da que tivemos, mas nosso engenheiro de testes notou que a pessoa do suporte 
Lenovo não pareceu surpresa com o tempo de execução tão grande e, na verdade, utilizou isso como base 
para o diagnóstico. Isso sugere que outros usuários com discos rígidos falhos podem ter uma experiência 
semelhante. A longa espera para uma ferramenta de diagnóstico concluir o caso pode significar mais atrasos 
para sua equipe. O Dell ProSupport Plus com SupportAssist trabalha por você, simplificando o processo 
e oferecendo uma resolução mais rápida.
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Conclusão
Mesmo com políticas de backup eficientes, problemas de hardware (como um disco rígido com falha) ainda 
podem reduzir a produtividade dos funcionários e exigir tempo e esforço significativos de sua equipe de TI. 
Em testes práticos, o Dell Latitude 3400 com o ProSupport Plus e com SupportAssist foi capaz de diagnosticar 
automaticamente um disco rígido falho e solicitar uma substituição em apenas 6 etapas e menos de cinco 
minutos e meio de nosso tempo, sem precisarmos entrar em contato com o suporte técnico. Por outro lado, 
resolver o mesmo problema de hardware com os dispositivos HP e Lenovo exigiu mais tempo e etapas. 
No caso do dispositivo Lenovo, tivemos de aguardar mais de 17 horas por uma ferramenta de diagnóstico 
que nunca concluiu a tarefa e nos fez ligar para o suporte técnico duas vezes em dois dias. Um suporte técnico 
que leva menos tempo de resolução pode ajudar a garantir que os funcionários voltem antes ao trabalho.
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Concluímos nossos testes práticos em 20 de abril de 2020. Neles, determinamos as configurações apropriadas 
de hardware e software e aplicamos atualizações à medida que foram disponibilizadas. Os resultados deste 
relatório refletem as configurações que finalizamos em 10 de fevereiro de 2020 ou antes. Inevitavelmente, essas 
configurações podem não representar as versões mais recentes disponíveis quando este relatório for exibido.

Nossos resultados
Tabela 1: Etapas do diagnóstico de problemas

Etapas Dell Latitude 3400 HP ProBook 440 G6 Lenovo ThinkPad E495

1 ano de ProSupport Plus com tecnologia 
SupportAssist, Next Business Day Onsite, 
Proteção contra Danos Acidentais e Keep 
Your Hard Drive

HP CarePack com 3 anos de Next Business 
Day Onsite, Plano G2 de Proteção contra 
Danos Acidentais e Defective Media 
Retention for Notebooks

1 ano de suporte Premier no local 
com Proteção contra Danos Acidentais 
e Keep Your Drive

1 Ligue e inicie o temporizador 
simultaneamente.

Ligue e inicie o temporizador 
simultaneamente.

Ligue e inicie o temporizador 
simultaneamente.

2

O SupportAssist Pre-Boot System 
Performance Check detecta automaticamente 
um problema e inicia uma verificação. Você 
deve receber uma mensagem de erro 
relacionada a um disco rígido com falha 
e instruções sobre como proceder.

Em nosso caso, o sistema foi inicializado 
em uma tela afirmando: “Boot device not 
found. For more information please visit  
www.hp.com/go/techcenter/startup”.

Em nossa experiência, o sistema entrou na 
tela inicial do Lenovo, mas não progrediu. 
Esperamos o sistema funcionar por dois 
minutos, antes de passar para a próxima 
etapa.

3

A tela de resultado de diagnóstico 
solicita que você navegue até  
https://supportassist.Dell.com em outro 
computador ou escaneie um código QR 
com um smartphone. Escolhemos a opção 
de código QR. 

Em outro computador,  
vá a www.hp.com/go/techcenter/startup, 
que é a Base de conhecimento do 
suporte ao cliente HP.

Em outro computador, vá ao site principal 
da Lenovo em  
https://www.Lenovo.com/us/en/PC.

4
Verifique as informações do código de erro 
e pressione o botão Submit (Enviar) no 
smartphone.

Clique em Estados Unidos.
Clique no ícone da Engrenagem de 
suporte, que encaminha você para  
https://pcsupport.Lenovo.com/us/en/.

5

O diagnóstico é exibido na tela com 
a ação recomendada: “A substituição 
da peça está liberada conforme 
cobertura de sua garantia”. 
Conecte-se sua conta Dell.

Clique em Suporte.
Role até a parte inferior da tela. 
Em Como podemos ajudar?, 
clique em Entre em contato conosco.

6 Verifique as informações de envio 
e pressione Enviar. Conecte-se à sua conta HP. Insira o número de série do sistema na 

caixa de pesquisa e pressione a tecla Enter.

7 Para obter suporte, clique em Entrar em 
contato com um agente HP.

Na caixa de diálogo Este é seu produto?, 
clique em Yes (Sim).

8 Na lista Seus produtos, selecione 
o ProBook 440 G6

Clique em Call (Chamar) para obter 
suporte Premier.

9 Você verá uma opção de chat ou telefone. 
Escolhemos o telefone. 

Usando um telefone, ligue para a linha 
telefônica Premier em 855-669-3600.

10 Usando um telefone, ligue para  
800-334-5144.

Explique o problema e leia o número de 
série do sistema para a pessoa do suporte 
técnico Lenovo.

11
Explique o problema e leia o número de 
série do sistema para a pessoa do suporte 
técnico HP.

O técnico orientará você em uma tentativa 
de solução de problemas. A partir 
desse ponto, sua experiência pode ser 
significativamente diferente da nossa.

Ligue o sistema. Na tela inicial do Lenovo, 
pressione a tecla Enter. Pressionar a tecla 
Enter nessa tela não fez nada.
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Etapas Dell Latitude 3400 HP ProBook 440 G6 Lenovo ThinkPad E495

12

A pessoa do suporte orientará você em 
uma tentativa de solução de problemas. 
A partir desse ponto, sua experiência pode 
ser significativamente diferente da nossa.  
 
Para executar o Diagnóstico de hardware, 
pressione F2.

Se a primeira tentativa de solução de 
problemas não revelar o problema, 
o técnico de suporte poderá orientá-lo em 
uma segunda tentativa, como foi o caso 
conosco.

Desligue o sistema, vire-o e procure 
o orifício “NOVO” na parte inferior 
do notebook. Esse notebook não tem 
um botão “NOVO” em nenhum lugar.

13 Selecione a verificação de disco rígido. 

Se a segunda tentativa de solução de 
problemas não revelar o problema, 
o técnico de suporte poderá orientá-
lo em uma terceira tentativa, como foi 
o caso conosco.

Desconecte o sistema e mantenha 
pressionado o botão liga/desliga por 
15 segundos para reiniciar a bateria.

14 Selecione o teste de verificação rápida. 

Se a terceira tentativa de solução de 
problemas não revelar o problema, 
o técnico de suporte poderá orientá-
lo em uma quarta tentativa, como foi 
o caso conosco.

15 Leia o código de ID de falha para o técnico 
da HP.

Simultaneamente, ligue o sistema 
e pressione a tecla Enter. Isso abriu 
o menu de interrupção de inicialização.

16
Em nosso caso, a pessoa do suporte 
técnico HP providenciou a entrega de um 
disco rígido de substituição. 

Para diagnosticar o hardware, pressione F10.

17 Verifique suas informações de contato 
e receba um número de caso.

Na tela Diagnostics (diagnóstico), 
selecione Run All (Executar tudo).

18

Selecione Full Scan (Verificação completa).  
 
Obs.: A pessoa do suporte técnico 
Lenovo avisou: “Vai demorar muito tempo 
(1 a 1 ½ hora). Quando terminar, será 
gerado um código. Ligue para nós quando 
tiver esse código e continuaremos com 
o tíquete de suporte”. 

Em nosso caso, essa etapa de diagnóstico 
nunca foi concluída, mesmo tendo levado 
17 horas e 39 minutos. Tivemos que ligar 
para o suporte técnico da Lenovo na 
manhã seguinte.

19 Na manhã seguinte, ligamos para a linha 
telefônica do Premier em 855-669-3600.

20 Fornecemos o número do chamado 
à pessoa do suporte técnico Lenovo.

21

Explicamos que o sistema nunca concluiu 
o teste de diagnóstico (e que na verdade 
ainda o estava rodando). A pessoa 
do suporte técnico Lenovo presumiu 
corretamente que era um problema de 
disco rígido e determinou uma substituição 
de disco rígido no local no próximo dia útil.

22 Verifique suas informações de contato 
e receba um número de caso.

Etapas 
totais 6 17 22

Tempo 
total 5 minutos e 24 segundos 20 minutos e 46 segundos

18 horas, 12 minutos e 9 segundos ou 
33 minutos e 9 segundos sem o teste 
de diagnóstico
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Principled Technologies é uma marca registrada da Principled Technologies, Inc.
Todos os outros nomes de produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE GARANTIAS; LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
A Principled Technologies, Inc. envidou esforços razoáveis para garantir a precisão e a validade de seus testes, no entanto, a Principled Technologies, Inc.  
isenta-se especificamente de qualquer garantia, expressa ou implícita, relacionada aos resultados e à análise dos testes, sua precisão, integridade ou qualidade, 
inclusive qualquer garantia implícita de adequação a qualquer finalidade específica. Todas as pessoas ou entidades que confiam nos resultados de qualquer teste 
o fazem por seu próprio risco e concordam em que a Principled Technologies, Inc., seus funcionários e seus subcontratados não terão nenhuma responsabilidade 
por nenhuma reivindicação de perda ou dano por conta de qualquer erro ou defeito alegado em qualquer procedimento ou resultado de teste. 

Sob nenhuma hipótese a Principled Technologies, Inc. será responsável por danos indiretos, especiais, incidentais ou consequentes relacionados a seus testes, 
mesmo que seja avisada da possibilidade de tais danos. Sob nenhuma hipótese a responsabilidade da Principled Technologies, Inc. excederá os valores pagos 
relacionados aos testes da Principled Technologies, Inc., inclusive por danos diretos. As soluções exclusivas e únicas do Cliente são as aqui estabelecidas.

Este projeto foi encomendado por Dell Technologies.

Principled
Technologies®

Facts matter.®Principled
Technologies®

Facts matter.®

Informações de configuração do sistema
Tabela 2: Informações detalhadas sobre os sistemas que testamos.

Sistema Dell Latitude 3400 HP ProBook 440 G6 Lenovo ThinkPad E495

Processador

Fornecedor Intel® Intel AMD®

Número do modelo Core™ i5-8265U Core i5-8265U Ryzen™ 5 3500U

Frequência do núcleo (GHz) 1,6 — 3,9 1,6 — 3,9 2,1 — 3,7

Cache (MB) 6 6 4

Memória

Quantidade (GB) 8 8 8

Tipo DDR4 DDR4 DDR4

Veloc. (MHz) 2.400 2.400 2.400

Placa gráfica

Fornecedor Intel Intel AMD

Número do modelo Placa de vídeo UHD 620 Placa de vídeo UHD 620 Placa gráfica Radeon™ Vega

Armazenamento

Quantia 1 TB 1 TB 1 TB

Tipo Eixo de 5.400 Eixo de 5.400 Eixo de 5.400
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