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Pacote de escritório Zoho tem layout muito parecido com o da Microsoft e ganha pela 
gratuidade e integração na web 2.0. 
 
Por mais que internet e tecnologia sejam o ecossistema ideal para o lançamento de modinhas 
e pequenas novidades aparentemente perenes, quem consegue mudar ou forjar hábitos é 
dono do verdadeiro sucesso. Prova disso é o pacote Office, da Microsoft. É só apresentar 
qualquer programa de escritório que não seja da tríade Word/Excel/PowerPoint para sentir o 
poder daquilo que está arraigado nos costumes digitais medianos. Mas isso pode estar no fim. 
 
A força do Zoho (www.zoho. com), um pacote de softwares online lançado em 2005, tem 
justamente todas as características do Office (inclusive visuais), com vantagens indiscutíveis: 
gratuito, acessível via web e "embedável" em praticamente todos os aplicativos da web 2.0. 
 
O princípio dos programas desenvolvidos pela pequena empresa indiana AdventNet é o mesmo 
do Google Does ou do Acrobat.com, da Adobe. Se você fez cara feia, continue a ler. Muitas 
pessoas, quando apresentadas ao universo dos softwares online, resistem por medo de perder 
dados na rede e pela interface geralmente mais simples (e por isso difícil de se acostumar) se 
comparada a Word e companhia - duas preocupações desnecessárias, aliás. 
 
O Zoho rompe com essa realidade. Além do azul-bebê igual ao usado pela Microsoft, faz o 
básico: replica os botões tradicionais (Exibir, Inserir, Formatar, etc.) e os ícones de atalhos 
(Copiar, Colar, negrito, itálico). Mas o avanço do Zoho, inclusive em relação aos concorrentes 
online, é a natureza "social". É possível classificar os documentos por tag (e incentivar a 
inteligência da rede), ver os documentos no Orkut, Gmail, Face-book e qualquer outro site, 
além de salvar documentos offline (se o usuário quiser). É a mistura do Google Does com o 
Word, com o que os dois têm de bom. 
 
Apesar de servir bem a usuários comuns, o pacote de escritório indiano foi criado para o 
público corporativo - empresas e afins. A produtividade, acreditam os produtores do Zoho, 
pode aumentar com espaços colaborativos de trabalho pela internet (todo mundo editando o 
mesmo documento) e com o acesso universal ao material de trabalho, precisando apenas 
acessar a web. 
 
Daí vem o dinheiro para sustentar a AdventNet, que curiosamente não acredita em 
publicidade, a principal renda de 9 em 10 empresas de internet. 
 
Instalar o Zoho Creator, a tal versão corporativa, custa alguns dólares por mês para cobrir 
espaço em servidor e outros recursos como backup dos dados. Google e Microsoft, os dois 
principais concorrentes, têm produtos parecidos para empresas - o Google Apps 
(www.google.com/apps) e o Live Workspace (workspace.officelive. com), mas ambos são mais 
caros que o Zoho, embora tenham recursos diferentes. 
 
Talvez seja mesmo a hora de mandar os arquivos do seu computador para a nuvem. Nuvem? 
Entenda o termo no box acima. 
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