
Conheça os principais serviços de armazenamento on-line  
Rafael Capanema 
 
Com eles, é possível ter acesso a seus arquivos em qualquer dispositivo conectado à internet 
 
Você costuma mandar arquivos para si mesmo por e-mail? Usa pen drives com muita 
frequência? Ainda grava CDs e DVDs com fotos para os amigos? 
 
Pois saiba que, em boa parte dos casos, é muito mais simples e eficiente usar serviços de 
armazenamento on-line para ter seus arquivos mais importantes sempre à mão, compartilhá-
los com os amigos e manter cópias de segurança. 
 
Todos os serviços citados abaixo - Dropbox, SugarSync, Google Docs e Windows Live SkyDrive 
- são gratuitos, mas é possível assinar planos pagos para ter recursos extras e mais espaço. 
Conheça as vantagens e as deficiências de cada um deles. 
 
Destaques são flexibilidade e facilidade de uso 
 
Queridinho entre os aficionados por tecnologia, o Dropbox é um dos serviços de 
armazenamento on-line mais famosos e bem cotados. 
 
E não é à toa: ele é fácil de usar e compatível com os principais sistemas operacionais e 
plataformas móveis. 
 
O Dropbox é uma pasta mágica que fica sincronizada na internet e em todos os seus 
computadores - se você colocar um arquivo na pasta do Dropbox no seu micro de mesa, ele 
será baixado automaticamente e ficará guardado no seu laptop. 
 
Se você deletar um arquivo do Dropbox, ele sumirá automaticamente de todos os seus 
computadores. 
 
Para isso, basta instalar o programinha gratuito em cada um dos micros. 
 
Mas não é preciso ter o Dropbox instalado no computador para acesasr o seu conteúdo 
armazenado lá. Basta ir ao site (dropbox.com) e fazer login para baixar, subir e renomear 
arquivos da sua conta. 
 
Um recurso útil é a criação automática de álbuns de fotografia. É só colocar as imagens em 
uma subpasta dentro da pasta especial Photos. Um link será gerado, e basta enviá-lo para que 
seus amigos as vejam no navegador. 
 
Além disso, todos os arquivos colocados na pasta especial Public (pública) ficam acessíveis 
para quem tiver o link correspondente. 
 
Os arquivos do Dropbox também podem ser acessados por meio dos aplicativos oficiais para 
celular. 
 
Concorrente supera Dropbox em recursos, mas é mais complexo 
 
Concorrente direto do Dropbox, o SugarSync tem mais recursos e é muito mais configurável -
e, por isso mesmo, um pouco mais difícil de usar. 
 
Assim como no Dropbox, é possível manter arquivos sincronizados em diferentes 
computadores, por meio do programa gratuito do SugarSync, além de acessar os arquivos no 
site (sugarsync.com) e pelos aplicativos oficiais para celular. 
 
Mas, diferentemente do Dropbox, que sincroniza apenas uma pasta (e suas subpastas), o 
SugarSync permite trabalhar com várias delas ao mesmo tempo, espalhadas pelo disco rígido. 
 



Se você não precisa dessa complexidade toda, basta manter seus arquivos na Magic Briefcase 
(pasta mágica). 
 
Também é possível criar pastas compartilhadas e tornar arquivos públicos, acessíveis para 
quem tiver o link. 
 
Um recurso interessante é a possibilidade de acrescentar arquivos ao SugarSync enviando-os 
como anexo para um endereço especial de e-mail. 
 
Serviço da Microsoft dá mais espaço, mas tem limite individual 
 
O Windows Live SkyDrive (skydrive.live.com), da Microsoft, oferece impressionantes 25 Gbytes 
de armazenamento gratuito -muito mais do que qualquer um de seus concorrentes. 
 
Com isso, é possível guardar cerca de 5.000 músicas em MP3, por exemplo. Mas há um 
detalhe: cada arquivo não pode ter mais do que 50 Mbytes. Ou seja, o SkyDrive não é indicado 
para armazenar arquivos pesados, como vídeos em alta definição. 
 
Também não há planos pagos para obter mais armazenamento ou aumentar o limite individual 
de arquivo. 
 
Se você quiser disponibilizar arquivos publicamente, basta subi-los para a pasta pública e 
divulgar o link. 
 
O SkyDrive permite ainda criar álbuns virtuais de fotografia. É só fazer o upload dos arquivos, 
clicar em Avisar as pessoas e preencher os endereços de e-mail. 
 
Outro recurso útil é a integração com o Mesh, serviço da Microsoft que permite manter pastas 
sincronizadas em diferentes computadores (com Windows, é claro). 
 
Espaço é pouco, mas assinaturas pagas são baratas 
 
Há anos especulava-se que o Google estaria prestes a lançar seu serviço de armazenamento 
on-line - o mítico Gdrive, ou Google Drive. 
 
Em janeiro deste ano, finalmente, os rumores se concretizaram, mas de um jeito meio torto. 
 
Em vez de lançar um novo produto, o Google simplesmente anunciou a possibilidade de 
armazenar qualquer tipo de arquivo no Google Docs, e não apenas textos, planilhas e 
apresentações. 
 
O espaço disponível gratuitamente é de apenas 1 Gbyte - muito menos, por exemplo, do que 
os mais de 7 Gbytes oferecidos pelo Gmail, do próprio Google. 
 
Por outro lado, os planos pagos de armazenamento vendidos pelo Google são muito mais 
baratos do que os concorrentes - é preciso ter cartão de crédito internacional para assiná-los. 
 
Com US$ 20 por ano, compram-se no Google 80 Gbytes. Para ter uma ideia, no Dropbox, 50 
Gbytes saem por US$ 9,99 mensais (ou quase US$ 120 por ano). 
 
O armazenamento pode ser usado não só no Docs, mas também em outros serviços do 
Google, como o Gmail e o álbum de fotos Picasa. 
 
Para subir arquivos no Google Docs, basta ir a docs.google.com e clicar em Fazer Upload. 
 
É possível colocar os arquivos em pastas virtuais e torná-los privados, públicos ou acessíveis 
apenas para pessoas que tiverem o link de acesso. 
 
Pesquise reputação de empresa que guardará suas informações 



Amanda Demetrio 
 
Guardar documentos e outros arquivos em um lugar que o usuário não pode ver, tocar ou 
vigiar dá uma certa insegurança, mas algumas medidas preventivas podem ser tomadas para 
evitar perda ou vazamento dos dados. 
 
O primeiro passo é escolher a empresa que irá fornecer o serviço de armazenamento. É 
preciso levar em conta o histórico da companhia e os relatos de amigos. Também é importante 
verificar se a empresa passa por testes de segurança. Francisco Gioielli, do Google Brasil, fala 
de dois certificados: o SAS 70 Tipo 2 e o Fisma. 
 
A opção por um serviço pago ou gratuito deve ser feita de acordo com o perfil do usuário - 
empresas devem tomar precauções diferentes das do usuário comum. Especialistas 
consultados pela Folha garantem que existem serviços gratuitos tão bons quanto os pagos. 
 
Escolhida a empresa e o serviço, é preciso conhecer a fundo os termos de serviço com os quais 
o usuário concorda ao contratar o serviço. Lá, estão descritas as liberdades que tais 
companhias podem ter com as suas informações. "A liberdade das empresas deve estar 
especificada no contrato, mesmo nos serviços que são gratuitos", diz Bruno Zani, da McAfee. 
Armazenados os dados na nuvem, os especialistas consultados pela Folha recomendam que 
sejam feitas outras cópias dos documentos essenciais. "Informações importantes também 
devem ser armazenadas em um lugar de acesso seguro (uma pasta com senha, na máquina 
do usuário, por exemplo). Também é bom guardar as informações em mídias físicas", diz 
Eduardo D'Antona, da Panda Security Brasil. 
 
Bruno Rossini, da Symantec, lembra que é preciso mudar a senha com a qual se faz o acesso 
aos sites em que podem ser acessados os arquivos ao menos a cada seis meses. "Também é 
preciso se certificar de que você sempre acesse o banco de dados estando em uma conexão 
segura - nada de redes Wi-Fi abertas, por exemplo - e no seu próprio computador." 
 
Música muda para a nuvem e streaming fica mais popular 
Bruno Romani 
 
Depois de ferir de morte os CDs, a música digital caminha para mais um estágio em sua 
evolução: a nuvem. 
 
Para o fã, isso significa que o último vestígio físico da música, um arquivo gravado no disco 
rígido, deixará de existir. As coleções de canções deixam de tomar espaço nas máquinas das 
pessoas ao mudar para as fazendas de supercomputadores controladas por empresas. 
 
Assim, baixar música começa a dar lugar ao streaming, a transmissão em tempo real de um 
arquivo. 
 
Claro, sites de streaming não são tão novos assim, mas, finalmente, eles vêm ganhando mais 
carinho dos fãs de música. 
 
Pesquisas publicadas desde o ano passado mostram que a preferência pelo streaming está 
crescendo. A última delas, feita na Noruega pela Norstat, diz que 54% dos participantes 
deixaram de baixar música ilegalmente para usar sites de streaming. 
 
Aram Sinnreich, autor do livro "Mashed Up: Music, Technology, and the Rise of the 
Configurable Culture" (Misturado: música, tecnologia e o crescimento da cultura configurável, 
em tradução livre), disse à Folha: "A longo prazo, o streaming vai substituir o download, 
porque as pessoas perceberão o valor em poder acessar suas coleções de qualquer lugar". 
 
Além de eliminar a necessidade de armazenamento, sites de streaming, como Pandora e 
Last.fm, são boas ferramentas para conhecer músicas novas e têm aura de rede social. 
Compartilhar fica mais fácil e rápido. 
 



Reforçam esses serviços os sites de vídeos, como o YouTube e o Vímeo, que recebem visitas 
de muitos usuários interessados apenas em escutar música. 
 
Ao divulgar que no primeiro semestre deste ano as vendas de música digital nos EUA 
travaram, a Nielsen destacou a popularidade dos sites de vídeos. 
 
Mas Sinnreich lembra que da mesma forma que o e-mail não matou as cartas, o streaming não 
matará o download. "Para algumas coisas, ele terá o seu valor", diz. 
 

 



 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 10 nov. 2010, Tec, p. F6. 


