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2   Vivo Sync  
 
Hoje em dia as fotos, vídeos, músicas, arquivos etc. estão cada vez mais espalhados em 
diversos computadores, smartphones, tablets e sites online. Para o cenário atual é necessário 
flexibilidade, pois, muitas pessoas desejam acessar o conteúdo que quiser, onde e quando 
quiser. 

A VIVO desenvolveu o VIVO SYNC, um produto que possibilita armazenar, sincronizar e 
compartilhar dados diversos e conteúdos através da nuvem “out-of-the-box”, incluindo:  

 Gerenciamento de dados de informações pessoais (PIM), como contatos (catálogo de 
endereços) e calendário (agenda); 

 Arquivo de Mídia por exemplo, fotos, vídeos e música; 

 Arquivos de praticamente qualquer tipo, incluindo PDFs, arquivos do Office e outros 
documentos. 

O Vivo Sync usa um sofisticado mecanismo de sincronização na nuvem que é projetado para 
sincronizar dados com qualquer dispositivo. O Vivo Sync é um produto fácil de baixar, instalar 
e executar.  

Assim como toda solução Backup de qualidade, o Vivo Sync tem como objetivo a prevenção da 
perda dos seus dados importantes através de um backup automático na nuvem. Se o 
dispositivo for perdido, quebrado ou roubado, ou se você tem um outro dispositivo e deseja 
sincronizar o seu conteúdo, você pode facilmente obtê-lo. Alem da prevenção, a opção de 
acessar os conteúdos “a qualquer hora, em qualquer lugar" torna a solução, uma atividade 
flexível e prazerosa. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA: 
 Smartphone BlackBerry: 4.5, 4.6, 4.7, 5.0, 6.0, 7.0. 
 Resolução mínima de tela: 320 x 480  
 Conexão à internet para validação da assinatura e atualizações; 

 
*Um detalhe importante a observar ao instalar o Vivo Sync é a verificação de softwares 
conflitantes. São exemplos destes, softwares Backup de outros fabricantes. O programa de 
instalação do Vivo Sync não remove o software conflitante automaticamente.  
Para o correto funcionamento da solução, o sistema operacional deve ser mantido sempre 
com as últimas atualizações de segurança instaladas. 
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2.1 Instalação do Vivo Sync 

Ao receber por sms ou email o link de download do Vivo Sync, deve-se baixar, instalar e 

autenticar o produto.  

Clique em “Download” para baixar o aplicativo, o mesmo será baixado para a pasta 

“Downloads”:

  

 
 

Clique no ícone para abrir-lo e inicie a sua sessão no Vivo Sync, inserindo o usuário e senha:

 

Ao verificar as credenciais o aplicativo disponibilizará a sessão Vivo Sync. 
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3 Configuração e uso das opções Vivo Sync 
 

 Contatos 

 Calendário 

 Fotos 

 Videos 

 Arquivos 
 

 

 

3.1 Contatos 

Essa opção permite que você sincronize os contatos do seu BlackBerry com o Vivo Sync 

armazenando-os na nuvem. Que poderão ser acessados pela web através de qualquer 

computador conectado a internet.  

  

 

 Sincronizar Tudo: A sincronização de; Contatos, Calendário, Fotos, Videos e Arquivos 

acontece automaticamente, caso queira fazê-la manualmente clique no botão “Menu” e 

“Sincronizar Tudo”. 

 

 Sincronizar Contatos: A atualização dos contatos acontecem automaticamente, caso 

queira fazê-la manualmente clique no botão “Menu” e “Sincronizar Contatos”. 

*Para que essa sincronização ocorra é necessário conexão de rede da operadora ou wi-fi. 

 Ir para Contatos: O Aplicativo direciona a navegação para tela de contatos do aparelho. 

 

 Fechar: Miniminiza o Vivo Sync, podendo ser acessado ou aberto a qualquer momento. 
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 Configurações: Exibe a tela que permite o usuário fazer alguns ajustes e ativar/desativar a 

sincronização de Contatos, Calendário, Fotos, Videos e Arquivos. 

  

 

Em “Fotos”, “Videos” e “Arquivos” você pode escolher o “Sentido” optando pela sincronização 

bidirecional ou up load somente: 

 

 Sincronização bidirecional, é uma 

sincronização de duas direções onde o 

aplicativo baixa as fotos do Vivo Sync 

para o aparelho e sobe as fotos do 

aparelho para Vivo Sync. 

 Download somente; É uma 

sincronização de direção única onde o 

aplicativo apenas baixa as fotos do Vivo 

Sync para o aparelho. 

 

Em “Localização” você pode escolher com qual unidade de armazenamento o Vivo Sync deverá 

sincronizar; Memória do telefone, Cartão de memória ou Personalizado: 

 

Em “Personalizado” você pode escolher uma pasta específica a ser sincronizada. 
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 Encerrar Sessão: Desloga e fecha a sessão do Vivo Sync, interrompendo o serviço de 

sincronização. 

 

 Atualizar: O aplicativo irá substituir os dados do seu BlackBerry pelos dados armazenados 

na nuvem, ou, irá substituir os dados amazenados na nuvem pelos dados do seu 

BlackBerry. Ao clicar no botão "Próximo" você deverá selecionar em qual direção deseja 

fazer a substituição de dados.  

 

 

 

 Atualização de software: O Aplicativo busca pela ultima versão disponível do Vivo Sync. 

 

 Sobre: Exibe a tela de versão atual do aplicativo. 

 

 Chamar correio de voz: Efetua uma chamada para o correio de voz. 

 

 Mudar de aplicativo: Funciona como um atalho, abre a janela com os últimos aplicativos 

executados possibilitando um retorno mais rápido. 
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3.2 Calendário 

Essa opção permite que você sincronize o Calendário do seu BlackBerry com o Vivo Sync, 
armazenando os compromissos na nuvem. Que poderão ser acessados pela web através de 
qualquer computador conectado a internet. 

  

 Sincronizar Tudo: A sincronização de; Contatos, Calendário, Fotos, Videos e Arquivos 
acontece automaticamente, caso queira fazê-la manualmente clique no botão “Menu” e 
“Sincronizar Tudo”. 
 

 Sincronizar Calendário: A atualização dos compromissos acontecem automaticamente, 
caso queira fazê-la manualmente clique no botão “Menu” e “Sincronizar Calendário”. 

*Para que essa sincronização ocorra é necessário conexão de rede da operadora ou wi-fi. 

 Ir para Calendário: O Aplicativo direciona para tela de Calendário do aparelho. 
 

 Fechar: Miniminiza o Vivo Sync, podendo ser acessado ou aberto a qualquer momento. 
 

 Configurações: Exibe a tela que permite o usuário fazer alguns ajustes e ativar/desativar a 
sincronização de Contatos, Calendário, Fotos, Videos e Arquivos. *(Verifique página 6). 

 

 Encerrar Sessão: Desloga e fecha a sessão do Vivo Sync, interrompendo o serviço de 
sincronização. 

 

 Atualizar: O aplicativo irá substituir os dados do seu BlackBerry pelos dados armazenados 
na nuvem, ou, irá substituir os dados amazenados na nuvem pelos dados do seu 
BlackBerry. Ao clicar no botão "Próximo" você deverá selecionar em qual direção deseja 
fazer a substituição de dados. *(Verifique “Atualizar” página 7). 

 

 Atualização de software: O Aplicativo busca pela ultima versão disponível do Vivo Sync. 
 

 Sobre: Exibe a tela de versão atual do aplicativo. 
 

 Chamar correio de voz: Efetua uma chamada para o correio de voz. 
 

 Mudar de aplicativo: Funciona como um atalho, abre a janela com os últimos aplicativos 
executados possibilitando um retorno mais rápido. *(Verifique “Mudar de Aplicativo” página 7). 
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3.3 Fotos 

Essa opção permite que você sincronize as fotos do seu BlackBerry com o Vivo Sync 

armazenando-as na nuvem. Que poderão ser acessadas pela web através de qualquer 

computador conectado a internet.  

  

 Sincronizar Tudo: A sincronização de; Contatos, Calendário, Fotos, Videos e Arquivos 

acontece automaticamente, caso queira fazê-la manualmente clique no botão “Menu” e 

“Sincronizar Tudo”. 

 

 Sincronizar Fotos: A atualização das fotos acontecem automaticamente, caso queira fazê-

la manualmente clique no botão “Menu” e “Sincronizar Fotos”. 

*Para que essa sincronização ocorra é necessário conexão de rede da operadora ou wi-fi. 

 Fechar: Miniminiza o Vivo Sync, podendo ser acessado ou aberto a qualquer momento. 
 

 Configurações: Exibe a tela que permite o usuário fazer alguns ajustes e ativar/desativar a 
sincronização de Contatos, Calendário, Fotos, Videos e Arquivos. *(Verifique página 6). 

 

 Encerrar Sessão: Desloga e fecha a sessão do Vivo Sync, interrompendo o serviço de 
sincronização. 

 

 Atualizar: O aplicativo irá substituir os dados do seu BlackBerry pelos dados armazenados 
na nuvem, ou, irá substituir os dados amazenados na nuvem pelos dados do seu 
BlackBerry. Ao clicar no botão "Próximo" você deverá selecionar em qual direção deseja 
fazer a substituição de dados. *(Verifique “Atualizar” página 7). 

 

 Atualização de software: O Aplicativo busca pela ultima versão disponível do Vivo Sync. 
 

 Sobre: Exibe a tela de versão atual do aplicativo. 
 

 Chamar correio de voz: Efetua uma chamada para o correio de voz. 
 

 Mudar de aplicativo: Funciona como um atalho, abre a janela com os últimos aplicativos 
executados possibilitando um retorno mais rápido. *(Verifique “Mudar de Aplicativo” página 7). 
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3.4 Videos 

Essa opção permite que você sincronize os Vídeos do seu BlackBerry com o Vivo Sync 

armazenando-as na nuvem. Que poderão ser acessadas pela web através de qualquer 

computador conectado a internet.  

  

 Sincronizar Tudo: A sincronização de; Contatos, Calendário, Fotos, Videos e Arquivos 

acontece automaticamente, caso queira fazê-la manualmente clique no botão “Menu” e 

“Sincronizar Tudo”. 

 

 Sincronizar Vídeos: A atualização dos vídeos acontecem automaticamente, caso queira 

fazê-la manualmente clique no botão “Menu” e “Sincronizar Vídeos”. 

*Para que essa sincronização ocorra é necessário conexão de rede da operadora ou wi-fi. 

 Fechar: Miniminiza o Vivo Sync, podendo ser acessado ou aberto a qualquer momento. 
 

 Configurações: Exibe a tela que permite o usuário fazer alguns ajustes e ativar/desativar a 
sincronização de Contatos, Calendário, Fotos, Videos e Arquivos. *(Verifique página 6). 

 

 Encerrar Sessão: Desloga e fecha a sessão do Vivo Sync, interrompendo o serviço de 
sincronização. 

 

 Atualizar: O aplicativo irá substituir os dados do seu BlackBerry pelos dados armazenados 
na nuvem, ou, irá substituir os dados amazenados na nuvem pelos dados do seu 
BlackBerry. Ao clicar no botão "Próximo" você deverá selecionar em qual direção deseja 
fazer a substituição de dados. *(Verifique “Atualizar” página 7). 

 

 Atualização de software: O Aplicativo busca pela ultima versão disponível do Vivo Sync. 
 

 Sobre: Exibe a tela de versão atual do aplicativo. 
 

 Chamar correio de voz: Efetua uma chamada para o correio de voz. 
 

 Mudar de aplicativo: Funciona como um atalho, abre a janela com os últimos aplicativos 
executados possibilitando um retorno mais rápido. *(Verifique “Mudar de Aplicativo” página 7). 
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3.5 Arquivos  

Essa opção permite que você sincronize os Arquivos do seu BlackBerry com o Vivo Sync 

armazenando-as na nuvem. Que poderão ser acessados pela web através de qualquer 

computador conectado a internet.  

  

 Sincronizar Tudo: A sincronização de; Contatos, Calendário, Fotos, Videos e Arquivos 

acontece automaticamente, caso queira fazê-la manualmente clique no botão “Menu” e 

“Sincronizar Tudo”. 

 

 Sincronizar Arquivos: A atualização dos arquivos acontecem automaticamente, caso 

queira fazê-la manualmente clique no botão “Menu” e “Sincronizar Arquivos”. 

*Para que essa sincronização ocorra é necessário conexão de rede da operadora ou wi-fi. 

 Fechar: Miniminiza o Vivo Sync, podendo ser acessado ou aberto a qualquer momento. 
 

 Configurações: Exibe a tela que permite o usuário fazer alguns ajustes e ativar/desativar a 
sincronização de Contatos, Calendário, Fotos, Videos e Arquivos. *(Verifique página 6). 

 

 Encerrar Sessão: Desloga e fecha a sessão do Vivo Sync, interrompendo o serviço de 
sincronização. 

 

 Atualizar: O aplicativo irá substituir os dados do seu BlackBerry pelos dados armazenados 
na nuvem, ou, irá substituir os dados amazenados na nuvem pelos dados do seu 
BlackBerry. Ao clicar no botão "Próximo" você deverá selecionar em qual direção deseja 
fazer a substituição de dados. *(Verifique “Atualizar” página 7). 

 

 Atualização de software: O Aplicativo busca pela ultima versão disponível do Vivo Sync. 
 

 Sobre: Exibe a tela de versão atual do aplicativo. 
 

 Chamar correio de voz: Efetua uma chamada para o correio de voz. 
 

 Mudar de aplicativo: Funciona como um atalho, abre a janela com os últimos aplicativos 
executados possibilitando um retorno mais rápido. *(Verifique “Mudar de Aplicativo” página 7). 


