
ATÉ POUCO TEMPO ATRÁS,
as pessoas que queriam

usar um computador tinham
de comprar caixinhas com

programas gravados em CD,
instalá-los no PC e começar a
brincadeira. Hoje, essa receita
é coisa do passado. Os sites

da web 2.0, como é conhecida
a geração de páginas da in-
ternet em que o conteúdo é
produzido ou compartilhado
pelos próprios internautas,
estão, aos poucos, matando
o CD de software. Hoje é
possível escrever um texto,

fazer cálculos numa plani-
lha eletrônica e organizar a
agenda ou o álbum de fotos
usando a web. Basta ter um
computador com conexão
com a internet e acessar os
sites que oferecem esses pro-
gramas on-line.
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Duas características fazem
desse sistema uma maneira
inovadora de usar o com-
putador. Primeira: a maioria
dos softwares on-line é gra-
tuita e funciona sem buro-
cracia. Basta preencher um
cadastro com alguns dados
pessoais, escolher um nome
de usuário e uma senha e co-
meçar a utilizar o serviço.

A segunda característica
inovadora dos programas
on-line é que eles guar-
dam os dados na própria
internet. Isso significa que
você não precisa mais se
preocupar em guardar os
arquivos e transportá-los
de um lado para o outro
num disquete ou chavei-
ro de memória. Todos os

documentos são salvos na
web. E você pode acessá-los
de qualquer computador.

Os softwares on-line são
indicados para usuários co-
muns que querem ganhar
praticidade. Eles não ofere-
cem todas as funcionalida-
des dos softwares gravados
nos CDs, pois precisam ser
mais leves para funcionar

na internet com rapidez.
Mas seus recursos são su-
ficientes para a maioria
dos usuários. Os melhores
softwares on-line são ofe-
recidos pelo Google e pelo
Yahoo. Até a Microsoft, que
ficou famosa por vender os
programas em caixinha, já
aderiu à onda.
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