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ISSUU 

 

 

A página inicial da ferramenta ISSUU (acima) é simpática, e explica que o objetivo é 

capturar, compartilhar e publicar documentos na web, com formatos "melhorados".  

O layout é de uma estante de madeira, com revistas e livros de todo o mundo.  Há 

um bom vídeo de um minuto explicando o que o programa pode fazer.  A 

propaganda com as estatísticas de uso da ferramenta é impressionante! 
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Mas... em primeiro lugar, que raio de nome é esse?!  Lemos todos os itens do "about 

us", e não há nenhuma explicação sobre o nome.  Nem no contrato.  Tentamos as 

iniciais dos fundadores, mas também não tem nenhuma relação.  Desistimos de 

saber, pois essa informação não pode ser tão difícil assim de conseguir... 

 

Partimos para a criação de uma conta.  Pode entrar com o login do Facebook.  A 

conta (e-mail cadastrado) é mostrada automaticamente, e pede apenas a senha e a 

posterior permissão de acesso aos dados do Facebook pelo ISSUU.  As informações 

do perfil do Facebook são importadas diretamente. 

 

Acima estão as duas telas do cadastramento inicial da conta.  Um aspecto 

"respeitoso" que notamos foi que o item sobre envio de newsletters com notícias e 

atualizações do programa vem marcado como "no", diferente dos demais itens. 

 

Concluído o cadastro, a página pessoal inicial é a seguinte: 
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É como uma estante, onde escolhemos o assunto das publicações já incluídas no 

ISSUU que queremos ter na página inicial.  No caso, escolhemos "business". 

 

A segunda guia da página contém o item "My Library" (= minha biblioteca), que é 

explicado no site que é o "centro nervoso" do ISSUU, onde há, de fato, a 

organização dos documentos. 

 

Partimos para a experimentação da ferramenta.  Ao clicar em "upload", há um 

tutorial automático explicando como usá-lo, mas, ao nosso ver, poderia ser 

dispensado, pois o procedimento é bastante objetivo e padrão. 

 

Fizemos o upload do trabalho da disciplina EDIN, pedindo para ser considerado 

como "artigo ou ensaio" (article or essay).  Colocamos a opção de publicação, 

Publishing Options, em Private (not listed on Issuu or Google.  URL is only known by 

you, but still accessible (Warning: Will not get exposure). 

 

As informações com o título do trabalho, descrição, nome do arquivo e palavras-

chaves são obrigatórios, e, infelizmente, não aceitam o uso de acentos, til e cedilha.  

(Como costumamos comentar nesses casos, um trabalho sobre o babaçu perderia 

toda a seriedade...) 
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Depois de mais de um minuto de conversão, tempo que consideramos MUITO longo 

para esse tipo de espera, a tela volta para Library, mas com a estante vazia, e o 

arquivo carregado no menu à esquerda, na opção private. 

 

 

Ao clicar sobre o ícone na estante (que é a capa do trabalho), abre um visualizador 

em outra janela, com o texto enviado em formato de livro (duas páginas), com zoom 

e avanço direcionado. 
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Tem ainda busca no documento, o que facilita BEM para teses e textos maiores. que 

a gente obtém na internet através de arquivos .pdf, e que não há motivos para usar 

um programa de conversão para o Word, para depois usar a ferramenta de 

pesquisa. 

 

O arquivo que utilizamos estava no formato .pdf, mas depois fizemos o mesmo 

procedimento para .doc e .ppt, e todos funcionaram bem. 

 

As opções para a definição do arquivo que será enviado são: article or essay, book, 

catalog, journal, magazine, manual or resource, newspaper, paper, photo album, 

portfolio, presentation, report, other. 

 

Escolhemos colocar o mesmo arquivo, com a opção de defini-lo como "magazine", 

para testarmos se ficaria diferente.  Precisamos mudar o nome do arquivo, mas a 

caracterização dele como revista levou ao mesmo produto final de ensaio. 

 

Resolvemos testar então com uma apresentação para ver como fica.  Arquivo no 

formato ppt, com 27 slides bem simples, sem imagens ou sons.  Demorou cerca de 

dois minutos, e transformou nossa apresentação também em livro. 
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Nossa estante final ficou assim, depois de nossos testes: 

 

 

Ficamos também com um endereço direto para a conta que cadastramos, 

http://issuu.com/profacotinha, que abre com a seguinte página, contendo o perfil 

como no Facebook, e ainda o endereço do blog que cadastramos no site: 
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O ISSUU permite fazer upload de arquivos sem se cadastrar, mas só no formato pdf. 

Pede um e-mail para enviar o material convertido, e avisa que demora cerca de um 

minuto, e que, se não aparecer, procurar na caixa de spam. 

 

 

Para o e-mail que solicitamos o envio, do provedor UOL, duas horas após, ainda não 

havia chegado...  Tentamos enviá-lo novamente (poderíamos ter feito besteira...), 

mas o ISSUU avisa que já mandou o e-mail, e eu é que devo encontrá-lo perdido em 

alguma caixa de spam.  Optamos por usar o link de "resend the email". 

 

 

Esse e-mail só chega no dia seguinte, com um link para o arquivo, mas com 

cadastramento obrigatório para poder acessá-lo...  Ou seja, o "teste" sem cadastro 

não existe completamente. 
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Considerações Finais 

Desculpem a sinceridade, mas pareceu-nos uma ferramenta para crianças e 

infantilóides em geral.  Adultos que realmente desejam ler ou compartilhar arquivos 

não perdem tempo com conversões para que o texto fique em formato de "livrinho".  

Dane-se o formato e vamos ao conteúdo!  É assim que adultos strictu sensu 

pensam. 

 

Mas realmente a ferramenta faz o que se propõe, publica e armazena o texto que 

você quiser, organiza-o com critérios pré-estabelecidos ou escolhidos pelo usuário, 

apenas com muita demora... 

 

Como possibilidades pedagógicas, vemos o objetivo direto da ferramenta que é 

servir de repositório de textos.  Pode ser o material a ser usado num curso, e mesmo 

fonte de pesquisa de livros, jornais, revistas, etc.  A ferramenta de busca do site 

pode facilitar muito isso.  Para compartilhar textos para um grande número de 

pessoas, e ver se os textos estão sendo acessados ou não, com estatísticas, 

também é bastante útil. 
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Não pretendemos usar o ISSUU, a não ser que precisemos levar grande quantidade 

de textos (nossos e de outros), e for mais seguro armazená-los na internet, ao invés 

de carregá-los em HDs, pen drives, ou dispositivos de armazenamento portátil do 

gênero (e isso é decididamente mais garantido e prático).  O ISSUU pode servir 

como um dispositivo de "segurança" para backups nas nuvens de textos, um 

repositório para "emergências"... 

 

Até porque – a não ser que nós estejamos só nos metendo em "buracos", onde a 

internet é lenta, e, mesmo quando você pede explicitamente um quarto que pegue a 

rede wireless, o hotel te coloca exatamente na sombra da antena –, esperar que 

seja fácil acessar arquivos na rede em qualquer hora e lugar nos parece utópico..  E 

ninguém venha nos falar de internet 3G, pois até o Saci nos garantiu que ela não 

existe!  (A propósito, indo ou não para "buracos", leve sempre seu cabo azul de 

rede, pois já nos salvou muitas vezes de pretensas wireless...) 

 

 

 

Ferramentas Similares 

O site de downloads baixaki, quando se procura o ISSUU, dá como opções de 

programas semelhantes outros quatro "organizadores de arquivos": Download Mover 

1.1; Folderscope 1.0; SubDiv 1.2; Digital Janitor 5.3. 

 

Na opção de "ferramentas para arquivos", o ISSUU aparece junto a outros 500 

programas, sendo que os quatro mais baixados na categoria (para Windows) são: 

1) HJ-Split 3.0 – Divida qualquer arquivo, de qualquer tamanho, em quantas partes 

desejar e depois una tudo novamente; 

2) Free PDF Converter – Converter arquivos para PDF e vice-versa ficou ainda mais 

fácil com esta ferramenta online sem instalação; 

3) WinRAR Unlock 1.1 – Software que desbloqueia — ou tenta — arquivos 

compactados pelo WinRAR protegidos com senha; 

4) Free PDF to Word Doc Converter – Uma ótima maneira para converter seus 

arquivos em PDF para visualizá-los no Word; 
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5) Filzip 3.06 – Compacte e descompacte os mais populares formatos de arquivo 

com esta ótima ferramenta gratuita em português. 

 

Ainda nesse site, o ISSUU tem a seguinte descrição, com 5.943 downloads, desde 

13/2/2008: 

 

 
Organize e disponibilize seus documentos e arquivos em um ambiente virtual 

perfeito. 

categoria: ferramentas para arquivos 

Web - Roda no seu navegador   

Gratuito 
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MyPlick 
 

 

 

O MyPlick é uma ferramenta para armazenar arquivos de apresentações na internet, 

e, se quiser, sincronizá-los com áudio através do site, e enviar a quantas pessoas 

desejar. 

 

A página inicial (acima) é bastante objetiva, com a ferramenta principal em destaque 

no alto da tela, tornando muito fácil sua utilização.  Não há, e nem é necessário, 

qualquer tutorial, uma vez que o planejamento do site é bem "didático". 

 

Não precisa de cadastro ou login para usá-lo. 

 

Escolhemos dois arquivos em nossa máquina, um no formato .ppt e outro .mp3, 

colocamos no site e clicamos no "publish", logo na página inicial do site.  Se 

optarmos por usar a guia "upload", a tela informa os tipos de arquivos possíveis 

(PowerPoint, PDF, OpenOfficce; arquivo de som no próprio computador, MP3 na 

internet, ou escolha em uma galeria de sons): 
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Enquanto o upload é feito, simpaticamente, a página avisa: "Upload in progress, 

please don't navigate away." 

 

Quando acaba o processo de conversão dos arquivos, aparece uma página pedindo 

um e-mail do hotmail, yahoo, gmail ou aol, para enviar o arquivo, e ha´também a 

opção de usar qualquer outro provedor e enviar para vários e-mails diferentes.  

Usamos essa opção com um gmail e um UOL. 
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Em seguida, há o direcionamento para uma tela onde é possível editar 

características da apresentação, para que ela possa ser mais facilmente encontrada 

por qualquer usuário. 

 

 

Depois, é aberta uma página onde está o primeiro slide da apresentação e o link 

para acessá-la: 
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Clicando no nome do arquivo, vai-se para uma outra janela, semelhante a do 

YouTube, onde, enfim, podemos ver a apresentação, incluindo a opção de "tela 

cheia", volume do som, etc.: 

 

As telas da apresentação vão passando automaticamente, mas há botão para parar 

o automático. 

 

Há opção para fazer o download em pdf, mp3 ou ppt, mas para isso tem que se 

logar ao site; ou seja, cadastro! 
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Isso que descrevemos acima, acontece diretamente no site, ao fazermos o upload.  

Quanto ao e-mail enviado por eles, no endereço do gmail chegou corretamente e 

rápido.  Ao abrir o e-mail, há um link para uma página do MyPlick, com os arquivos 

de imagem e som sincronizados.  Funcionou bem direitinho. 

 

Segue abaixo o link para nosso teste: 

http://www.myplick.com/view/b8d66qkCiau/Confabulando-palestra-teste01-

22ago11?invite=aCFNjjc-ERO 

 

Basta guardar o link onde está seu arquivo, que facilmente pode acessá-lo, sem 

cadastros, downloads ou captchas.  Muito bom! 

 

Resolvemos fazer o cadastro no site, para poder deletar depois o arquivo enviado.  

De outra maneira,  isso não seria possível.  O cadastro é bem simples e curto, 

solicitando apenas um nome de usuário, uma senha e um e-mail, inclusive alertando 

que não enviam spans!  Arquivos enviados de forma anônima podem ser 

incorporados à conta criada para poderem ser modificados ou excluídos.  Isso é feito 

automaticamente. 

 

 

 



 16

Testamos também a opção de escolher um som entre as opções oferecidas pelo 

site.  São 16 opções, todas licenciadas através de Creative Commons.  No momento 

do upload, direto no site, a música não funcionou.  No link enviado por e-mail, estava 

perfeitamente sincronizada com a apresentação.  O link é: 

 

http://www.myplick.com/view/2E_ESdRZQiI/Confabulando-palestra-teste01-

22ago11?invite=8bEG3afTxFZ 

 

O site tem ainda as guias de "plicks", onde é possível acessar o que outras pessoas 

produziram, e "plickers", onde se conhece os usuários, e se pode enviar mensagens. 

 

 

 

Considerações Finais 

O MyPlick é uma ferramenta bem interessante e pode incrementar as apresentações 

com sincronismo de sons, inclusive sugeridos pelo site e com licença livre. 

 

Traz uma maneira fácil e direta de enviar arquivos de apresentações, e com 

economia de tempo e volume do arquivo.  As apresentações ficam armazenadas nas 

nuvens e o usuário recebe o link para acessá-las.  É claro que tem os mesmos 

problemas que qualquer arquivo armazenado na rede... 

 

Entre as possibilidades pedagógicas, podemos destacar a facilidade com que une 

som e imagem, podendo se tornar uma forma fácil e estimulante de criar 

apresentações sonoras (tanto por alunos como por professores), além de servir de 

armazenamento de apresentações e compartilhamento. 

 

 

 

Ferramentas Similares 

Detalhe: o site de downloads baixaki não tem o MyPlick. 

Pelo Google, a definição da ferramenta é: 
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Myplick - share PowerPoint presentations online, slideshows, slide ... 

www.myplick.com/ 

Myplick is an easy way to share your Presentations and Slideshows online. 

 

 

O Impress (do OpenOfficce) e o PowerPoint também podem sincronizar som e 

imagem.  A diferença é o tamanho e a dificuldade de produção.  O MyPlick 

acrescenta o armazenamento online, que várias outras ferramentas fazem. 

 

Assim, como ferramentas similares, podemos ter a junção de programas de 

apresentação com sites de armazenamento e compartilhamento nas nuvens. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2011 

Karla Lomar Lázaro 
OLivia Maurício Dornelles 

 

 


