
ESPAÇO
GRATUITO

PLANO PAGO
MÁXIMO

SISTEMAS
SUPORTADOS
NO DESKTOP

SISTEMAS
SUPORTADOS

EM DISPOSITIVOS
MÓVEIS

DROPBOX GOOGLE DRIVE
Google

iCLOUD
Apple

SKYDRIVE
Microsoft

2GB
(+500MB por
indicação,
até 18GB)

5GB 5GB

16TB
US$ 799 mensais

ou US$ 9.599
anuais

+50GB
US$ 100 anuais

+100GB
R$ 93 anuais

Windows, Mac e
Linux

Android, iOS
(iPhone e iPad) e
Blackberry

Android e, em
breve, iOS

iOS Windows Phone e
iOS (iPhone e

iPad)

Windows, Mac e,
em breve, Linux

Windows
e Mac

Windows
e Mac

7GB
(25GB para quem já usava
antes de 23 de abril e para

quem criar uma nova Live ID –
upgrade por tempo limitado)

PLANO PAGO
MÍNIMO

+50GB (+1GB
por indicação, até
32GB extras)
US$ 9,99 mensais
ou US$ 99 anuais

+25GB
US$ 2,49 mensais

ou US$ 29,88
anuais

+10GB
US$ 20 anuais

+20GB
R$ 19 anuais

PLANO PAGO
MÉDIO

+100GB (+1GB
por indicação, até
32GB extras)
US$ 19,99 mensais
ou US$ 199 anuais

+100GB
US$ 4,99 mensais

ou US$ 59,88
anuais

+20GB
US$ 40 anuais

+50GB
R$ 46 anuais

1TB inicial para
empresas, a partir de
US$ 795 anuais
para 5 usuários

FUNÇÕES
INTERESSANTES

Link: cria endereços
web para qualquer
um (mesmo quem
não tem Dropbox)
acessar os arquivos
desejados pelo
usuário

Integração profunda com o
buscador Google e também
com Google+ e Gmail, além
de tecnologia de
reconhecimento ótico de
caracteres (OCR) opcional ao
fazer upload de documentos.
Qualquer upgrade pago
aumenta o limite do Gmail
para 25GB sem ônus adicional

Integração profunda entre
iOS e Mountain Lion. Por

US$ 24,99 anuais pode-se
usar o iTunes Match, que

permite armazenar músicas
não compradas no iTunes
(ou seja, baixadas de sites

ou “ripadas” de CDs)

Tem versões para Xobni,
que permite acessar
arquivos direto no
Outlook, e para o

OneNote, para acessar e
compartilhar notas

colaborativas; permite
editar on-line documentos
Word, Excel e PowerPoint
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Google entra na briga pela guarda de dados. Mercado oferece desde serviços grátis até pacotes de US$ 9,5 mil anuais

l “A nuvem pessoal substituirá o
PC como centro da vida digital
dos usuários”. É o que prevê, pa-
ra março de 2014, a consultoria
Gartner, com base no rápido
aparecimento de vários serviços
de armazenamento de dados —
marcando o fim do reinado do
computador pessoal como dis-
positivo de acesso às informa-
ções. Na semana passada, mais
um passo foi dado nessa direção
com o lançamento do Google
Drive.AlémdaGoogle,Apple,Mi-
crosoft e Dropbox estão na briga
para conquistar clientes, com
planos gratuitos que vão de 2 GB
a7GB,eanuidadesquechegama
quase US$10 mil para o espanto-
so espaço de16 TB (um terabyte
equivale a mil gigabytes). As dife-
renças nos serviços oferecidos
não estão só no preço ou no es-
paço. Entram em cena quesitos
como integração, design e priva-
cidade.

O Google Drive, por exemplo,
além da página na web para con-
trolar o ambiente, requer um
programa gratuito — disponível
para PC e Mac — para sincroni-
zar arquivos on-line e off-line. O
serviço se integra suavemente
ao Gmail e ao Google+. O usuário
pode usar sem custo 5GB no Dri-
ve, 10GB no Gmail e 1GB no Pica-
sa. Pode também comprar espa-
ço adicional, iniciando por 25GB
ao preço de US$ 2,49 mensais, in-
do até16TB. O espaço comprado
é compartilhado entre o Google
Drive e o Picasa, e qualquer up-
grade no armazenamento au-
menta o limite do usuário no
Gmail para 25GB.

No entanto, tão logo foi lança-
do, o Google Drive passou a cau-
sar preocupações referentes à
propriedade intelectual. Ao acei-
tar os termos de uso, o usuário
abre mão de seus direitos em
prol da Google e de suas empre-
sas associadas. Segundo o “Wall
Street Journal”, empresas como
o “New York Times” recomenda-
ram a seus funcionários que não
usem o Google Drive para mate-
rial de trabalho, pelo menos até
que fique mais claro como as po-
líticasdaGooglepodemafetar in-
formações corporativas.

Outro senão é que o Google
Drive é uma ferramenta nova e
poderosa, mas que provavel-
mente será subutilizada pela
imensamaioriadeseususuários,
mais ou menos como o Google
Docs. Não parece ter sido desen-
volvida dando prioridade ao de-
sign nem à facilidade de uso. Sua
grande vantagem é a integração
quase perfeita com outras ferra-
mentas do universo Google.

Dropbox: indicação
vale mais 500 MB

Já na seara Mac, o iCloud é a
ferramenta da Apple na nuvem,
anunciada em 2011. Ela permite
armazenararquivospessoaisem
servidores remotos de modo
que possam ser baixados nos
dispositivos rodando iOS (iPod
touch, iPhonee iPad)deummes-
mo usuário, além de computado-
res pessoais com Mac OS X ou
Windows.

Com o iCloud, o usuário pode
sincronizarseletivamentee-mail,

contatos, agenda, lembre-
tes, bookmarks, notas, docu-
mentos e dados. Ele sincroniza
também o Photo Stream — ferra-
menta de fotos na nuvem da Ap-
ple — e o Find My Phone (antigo
MobileMe),utilitáriodeseguran-
ça que permite acompanhar o
paradeiro do dispositivo, graças
ao GPS nele instalado.

Cada usuário tem 5GB livres,
contanto que seu dispositivo
móvel esteja rodando iOS 5+ ou
usando um Mac com OS X Lion
10.7+. Conteúdo comprado no
iTunes não conta no limite dos
5GB, e, quando o usuário com-
pra e registra um novo dispositi-
vo Apple, pode baixar imediata-
mente todo seu conteúdo no
iCloud para o novo aparelho.

Espaço adicional pode ser
comprado em incrementos de
10GB, 20GB ou 50GB, ao preço
anual de US$ 20 para cada
10GB. Os dados do iCloud são
mantidos criptografados nos
servidores da Apple, mas a
empresa detém a chave-mes-
tra desse código, de modo
que possa decifrá-lo caso exi-
gido por agências governa-
mentais americanas.

No mesmo dia em que a Go-
ogle lançou o Google Drive,
semana passada, a Microsoft
anunciou o SkyDrive para
Windows ou Mac OS — até en-
tão o serviço de nuvem não
sincronizava pastas locais
com o servidor, como já faz há
tempos outro serviço vetera-
no, o Dropbox.

O SkyDrive é rápido de instalar
e funcionanahora.Obtê-loé fácil
para quem tem uma identidade
no Windows Live: dentro da con-
ta correspondente no Hotmail, já
aparece no URL do SkyDrive um
link para obter o aplicativo para
Windows ou Mac, que é baixado
sem delongas para os Documen-
tos do computador.

Em relação ao Google Drive, o
concorrente da empresa funda-
da por Bill Gates tem vanta-
gens: em vez de 5GB gratuitos,
o espaço de armazenamento
disponível sem custo é de 7GB.

Mas quem já usava o SkyDrive
no Windows Live tem a opção
(por tempo limitado) de fazer
um upgrade para 25GB de gra-
ça, que também não demora na-
da. Segundo informou a asses-
soria da Microsoft, mesmo
quem criar uma nova
Live ID agora terá a op-
ção do upgrade para
25GB.

Já para quem preci-
sa de maior capacida-
de, é possível pagar R$
19 anuais para adicio-
nar mais 20GB; R$ 46 ao ano
para acrescentar mais 50GB; e
R$ 93 ao ano para mais 100GB
ao serviço.

O SkyDrive <apps.live.com/
skydrive> oferece ainda para
download versões do serviço
para Windows Phone, iPhone,
iPad e para o software colabora-
tivo de anotações OneNote e o
Xobni (Inbox ao contrário), que

permite sincronizar e acessar os
arquivos na nuvem no progra-
ma de e-mail Outlook.

O Dropbox, iniciado em se-
tembro de 2008 no Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT), também é uma mão na

roda para quem quer
usar aplicativos na nu-
vem e compartilhá-los
com amigos. Ele foi usa-
do recentemente pelo
GLOBO na cobertura da
Cebit (Alemanha), mai-
or feira de tecnologia

do mundo, sincronizando, na
internet e em pastas locais, 72
imagens com mais de 1MB de
tamanho e 2.560 x 1.920 pixels
de resolução, além de diversas
apresentações sobre tecnolo-
gia e internet, uma delas com
mais de 50MB.

De modo similar ao SkyDrive,
o aplicativo do Dropbox é baixa-
do e instalado rapidamente nos

Documentos da máquina. Seu
espaço para versão gratuita é de
apenas 2GB, bem menor que os
dos serviços da Google e da Mi-
crosoft, mas pode chegar até
18GB se o usuário indicar ami-
gos que baixem o aplicativo. Ca-
da amigo vale mais 500MB.

Os planos pagos também
usam este esquema. No de
50GB de capacidade (US$ 99
ao ano) e no de 100GB (US$ 199
anuais), o usuário ganha mais
1GB por indicação, adicionan-
do no máximo 32GB ao arma-
zenamento. O Dropbox conta
ainda com planos corporati-
vos, com preço conforme o nú-
mero de usuários. A capacida-
de inicial é de 1TB, e o preço
mínimo é US$ 795 ao ano para
cinco usuários.

O Dropbox tem versões para
MaceLinux, alémdoWindows,e
para os móveis iOS (iPhone e
iPad), Android e BlackBerry.n

SEGUNDA-FEIRA
Garimpo Digital

TERÇA-FEIRA
Games e Pedro Doria

QUARTA-FEIRA
Mobilidade

QUINTA-FEIRA
Redes Sociais

SEXTA-FEIRA
Multimídia

SÁBADO
Cora Rónai

André Machado
amachado@oglobo.com.br

Carlos Alberto Teixeira
cat@oglobo.com.br

bit.ly/dm_nv

Aguerra comercial peloespaçonasnuvens
DIGITAL & MÍDIA

A Televox lança nova tecnologia digital
em benefício da sua audição.

• Assistência técnica e laboratório próprio no Rio
• Telefone para pessoas com dificuldade de audição

• Pilhas e acessórios em geral
• Protetores personalizados para natação e ruído

SURDEZ

www.televox.com.br info@televox.com.br

Av. Ataulfo de Paiva, 566, Lj. 306
2529-2625 / 2529-2778

Rua do Rosário, 173 - 1º andar - Centro- RJ
2242-1385 / Fax: 2242-8477

Funcionamento:
Seg. a Sex.

das 9 às 18h

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E LABORATÓRIO

PRÓPRIO NO RIO COM
ATENDIMENTO IMEDIATOAVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO AMPLO 001/2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e
conservação, copa e portaria.
PROPOSTA FINANCEIRA: 09/05/2012, às 09h30.
LOCAL: Av. Assis Chateaubriand, 1934 - St. Oeste - Goiânia - GO. CEP. 74.130-012
EDITAL: À disposição no endereço acima, no período de 30/04/2012 a 08/05/2012
ou mediante pedido para o correio eletrônico: elim@geap.com.br

Eli Mendes Passos
PREGOEIRO
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 abr. 2012, Economia, p. 20.




