




Além do Windows e do pacote Office, a 
Microsoft coloca seus ovos em diversos 
cestos. E assim nos videogames, com pe
riféricos e, também, nos serviços. E deve
mos tirar o chapéu para alguns deles, pois 
possuem uma excelente qualidade e são 
bastante interessantes. 

Os serviços conectados da empresa se 
baseiam no chamado Windows Live ID, 
uma conta que pode ser criada gratui
tamente e que dá acesso a uma série de 
serviços, entre eles o Hotmail (correio 
eletrônico), o serviço de comunicação 
instantânea Live Messenger (o conhecido 
MSN) e o disco virtual SkyDrive. Sendo 
assim, o ponto positivo é que você prova
velmente nem precisará se inscrever para 
utilizar o espaço virtual: se você já usa o 
MSN ou Hotmail, você já possui uma con
ta e é só acessar o site da Microsfot e se 
autenticar no serviço. 

Mas vamos falar do SkyDrive. A pri
meira vantagem é que ele oferece 7 GB de 
espaço gratuitamente, mais que os con
correntes (exceto pelo Dropbox, que pro
move gincanas e outras ações que pre
miam seus usuários com mais espaço 
gratuito além dos 2 GB iniciais). É pouco 
se compararmos com os 25 GB que eram 
oferecidos anteriormente, mas é suficien
te para a grande maioria dos usuários do
mésticos. Aqueles com contas mais anti
gas, porém, têm um atalho para resgatar 
os 18 GB "comidos" pela empresa nos úl
timos tempos. É só clicar no link "Geren
ciar armazenamento" e migrar para uma 
conta de 25 GB gratuitamente. Se não for 
o seu caso e você gostar do serviço, pode 
comprar pacotes. 

Mas não foi apenas no espaço que o 
SkyDrive mudou. A Microsoft amadure
ceu o serviço que antes era só na Web e 

agora oferece aplicativos para ele. E não 
são limitados ao computador, já que além 
do software para Mac (e Windows, obvia
mente) existe também um aplicativo para 
iOS, também gratuito. 

Aversão para iOS permite acessar seus 
documentos de qualquer lugar para vi
sualizá-los, compartilhá-los ou movê-los 
entre as pastas de seu servidor online, 
mas não é possível editá-los diretamente 
no iPhone ou iPad. 

A versão para o Mac é um pouco mais 
poderosa, e como os concorrentes Google 
Drive e Dropbox, se instala na barra late
ral das janelas do Finder e sincroniza os 
dados de sua pasta online com os arqui
vos locais. O aplicativo precisa, porém de 
um pouco mais de polimento: ao ser aber
to, não oferece configurações de prefe
rências e seu ícone não pode ser ocultado 
no Dock. O ícone na barra de menus já de
veria ser suficiente para gerenciar as pre
ferências do programa, como fazem seus 
outros dois concorrentes. 

PARAÇUEM É? 
Indicado para pessoas que precisam de 
mais espaço, não querem criar novas con
tas em serviços desconhecidos e gostam 
da possibilidade de gerenciar (mas não 
editar) seus arquivos de forma remota a 
partir do iPhone ou do iPad. 



Tudo começou como um serviço para a 
criação e edição de documentos nas nu
vens (o Google Does) e logo foi evoluindo 
até chegar ao Google Drive. Ele não é bem 
um serviço novo: é uma repaginada no 
que já existia e que há algum tempo tam
bém possibilita receber (e armazenar) 
outros dados. O sistema permite gravar e 
compartilhar arquivos e pastas com ami
gos e contatos profissionais. 

A interface Web segue o estilo do 
Gmail, mas o serviço possui um aplicati
vo gratuito para Mac que sincroniza uma 
pasta com o servidor. Um problema, po
rém: os arquivos que podem ser editados 
online recebem uma extensão diferen
te das compatíveis com os programas de 
edição tradicionais, como Word, Excel, 
Pages ou Numbers. 

Para visualizá-los offline, você precisa
rá de uma extensão gratuita para o Goo
gle Chrome. Entre em drive.google.com, 
clique no ícone da engrenagem, no can
to superior direito da tela (logo abaixo do 
seu avatar) e escolha Configurar o Goo
gle Does Offline (beta). Porém, os itens 
que são criados e editados online, quan
do abertos offline, são acessados a partir 
do navegador e não podem ser editados. 
Isso quer dizer que você não pode traba
lhar no seu programa de edição preferido 
e nem alterar seu trabalho enquanto esti
ver desconectado. 

Mas passado o choque inicial e enten
dido que o Google Drive é mais que um 
serviço de armazenamento, mas sim algo 
que corre em paralelo com um progra
ma de edição online, nem tudo está perdi
do. Afinal, se quiser que o funcionamento 
seja o de um sistema de armazenamen
to puro e simples (dispensando a edição 
online a partir do navegador) é possível 
enviar documentos do Word ou do Pa
ges, e gerados em outros programas. Nes
se caso, a visualização e edição offline 
acontecerá sem que nenhum outro plug-
-in seja necessário, como acontece, por 
exemplo, no Dropbox. 

Na versão gratuita, são 5 GB oferecidos. 
Mas você pode expandir o espaço a partir 
de planos pagos. Até o fechamento desta 
edição, o Google ainda não disponibilizou 
um aplicativo para iOS, embora tenha um 
para Android, o que é bastante óbvio. 

PARA OUEM É? 
Indicado para quem procura um serviço 
com boa capacidade de armazenamento, 
expansível (com preços acessíveis) e tam
bém com uma funcionalidade extra, a de 
criar e editar arquivos de texto, planilhas 
ou apresentações online. É ideal para o 
gerenciamento de trabalhos em equipe 
pela internet. 

http://drive.google.com
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