
• MOUNTAIN VIEW, Califórnia. 
A Google anunciou ontem seu 
novo serviço de nuvem, o Goo-
gle Drive, que oferece os primei-
ros 5GB grátis. O site é <drive-
.google.com> e o produto se as-
semelha a uma evolução do já 
conhecido serviço Google Docs. 
Com a novidade, usuários que ti-
nham um link "Docs" na faixa su-
perior preta de sites Google e já 
estão aptos a utilizar a nuvem da 
companhia têm agora o link 
"Drive", que aparece como "Dis-
co" na versão em português. 

0 Google Drive permit irá 

a rmazenar vídeos em alta 
definição (HD), fotos, arqui-
vos do Google Does, PDFs e 
outros formatos — mas o si-
te não detalha quais forma-
tos podem ser usados na pla-
taforma. É possível manter lá 
mais de 30 tipos de arquivo 
como .svg, .psd, .ai, .xls e 
.docx, entre outros. 

Para usar o Drive é neces-
sário baixar uma aplicação, 
já disponível para Windows, 
Mac e Android; e em breve 
para iOS. A nuvem funciona 
integrada à busca do Google 

e interpretará imagens digi-
tais de textos usando tecno-
logia de reconhecimento óti-
co de caracteres (OCR, na si-
gla em inglês). Além disso, 
todos os usuários Gmail pas-
sam a ter 10GB de graça. 

O usuário que quiser ultra-
passar o limite gratui to de 
5GB do Google Drive poderá 
fazer o upgrade para 25GB 
(U$ 2,49 por mês), 100GB (US$ 
4,99 mensais), 1TB (US$ 49,99 
mensais) e outras categorias 
intermediárias, chegando a 
16TB (US$ 799 mensais). Caso 

seja feito qualquer um desses 
upgrades, o limite da conta 
Gmail do usuário automatica-
mente passa para 25GB sem 
ônus adicional. 

O lançamento do Google Dri-
ve se dá num momento de mer-
cado em que dois de seus prin-
cipais concorrentes — SkyDri-
ve, da Microsoft, e Dropbox — 
oferecem mais espaço gratuito 
e upgrades mais baratos. Já o 
iCloud, da Apple, que roda em 
Macs, iPods touch, iPhones e 
iPads, oferece os mesmos 5 GB 
gratuitos que o Google Drive. • 
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 30.




