
a um hub organizado para trabalho distribuído. Isso significa 
que as equipes podem acessar tudo o que precisam para 
um projeto, como arquivos importantes, tarefas, reuniões 
e atualizações, tudo em um só lugar. Arquivos e pastas 
sugeridos de forma inteligente mantêm sua equipe um passo 
à frente, fornecendo a todos o conteúdo de que precisam, 
quando precisam. Uma infraestrutura segura e distribuída, 
além de ferramentas de administração para controle e 
visibilidade, mantêm os dados da sua empresa seguros no 
Dropbox.

HelloSign 
Facilita os acordos com assinaturas eletrônicas simples e 
seguras. Com o HelloSign, qualquer pessoa pode configurar 
um documento para assinatura, assinatura eletrônica, e 
rastrear o processo de contrato de seus documentos mais 
importantes. Por meio da integração nativa do Dropbox, 
qualquer usuário do Dropbox pode enviar um documento 
para assinatura eletrônica sem o inconveniente de abrir um 
aplicativo separado. Clientes de todo o mundo confiam na 
plataforma HelloSign, que inclui assinatura eletrônica, fluxo de 
trabalho digital e soluções de fax eletrônico com o HelloSign, 
o HelloWorks e o HelloFax, para automatizar e gerenciar seus 
contratos empresariais mais importantes.

DocSend 
Capacita os empresários a gerenciar melhor seus fluxos 
de negócios externos. A plataforma de compartilhamento 
segura oferece controle, visibilidade e execução para seus 
documentos mais importantes. Os usuários podem enviar e 
rastrear documentos com um único link, tudo com análises em 
tempo real e controle.

Dropbox Plus
Tem todo o espaço que você precisa para manter a vida 
organizada. Com 2 TB de armazenamento em nuvem 
criptografado, há espaço para todo o seu conteúdo com 
acessibilidade imediata de qualquer celular, tablet ou 
computador conectado. Ferramentas como backup do 
computador, Dropbox Passwords e Dropbox Vault fazem dele o 
hub perfeito para todo seu conteúdo em casa e no trabalho.

Dropbox Family 
Reúne as informações da sua família em um só lugar, em um 
plano. Até seis membros têm 2 TB para compartilhar fotos, 
vídeos, PDFs e até Google Docs. Cada membro pode acessar 
a Sala da família, uma pasta compartilhada que permite 
que todos os membros se mantenham atualizados sobre 
importantes assuntos familiares. Todos têm sua própria conta 
separada para arquivos pessoais, e tudo está contemplado em 
um plano com uma só fatura. 

Dropbox Professional 
Fornece segurança e armazenamento extras para as 
necessidades empresariais de uma pessoa. O Dropbox 
Transfer, as visualizações prévias premium e as integrações 
profundas com outras ferramentas de trabalho que se 
destacam no mercado facilitam ao máximo a obtenção e 
a incorporação do feedback do cliente. Compartilhamento 
com identidade de marca, tráfego e estatísticas, histórico do 
visualizador e histórico de versões de 180 dias significam que 
o que você mantém em seus 3 TB de espaço permanece em 
segurança. 

Dropbox Business 
Capacita a colaboração para mais de 500.000 equipes em 
todo o mundo. Com o Dropbox Spaces, as equipes têm acesso 

Nossos produtos

Sobre o Dropbox
O Dropbox é um lugar para manter a vida organizada e manter o trabalho em 
andamento. Com mais de 700 milhões de usuários registrados em 180 países, temos 
a missão de projetar uma maneira mais eficaz de trabalhar. A sede do Dropbox 
fica em São Francisco, Califórnia, e a empresa tem escritórios em todo o mundo. 
Para obter mais informações sobre nossa missão e nossos produtos, acesse www.
dropbox.com.



Nossa infraestrutura
O Dropbox armazena mais de 90% de seus dados de usuário em sua própria infraestrutura de 
armazenamento personalizada. Também construímos uma rede privada global com aceleradores 
regionais implementados na América do Norte, Europa, Ásia e Austrália. Essa infraestrutura de 
última geração proporcionou uma redução na latência de até 50%, permitindo que os usuários 
recuperem dados de forma mais rápida, confiável e segura.

Nosso ecossistema
O Dropbox desenvolveu parcerias estratégicas com muitas das melhores ferramentas do mercado, 
oferecendo aos clientes um ecossistema aberto para usar as ferramentas que preferem no trabalho. 
Nossos parceiros hoje incluem Slack, Zoom, Atlassian, Microsoft, Google e muitos mais.

Informações da empresa 

Linha do tempo da empresa
• Junho de 2007: Drew Houston e Arash Ferdowsi fundam o Dropbox

• Setembro de 2008: Dropbox fica disponível para o público

• Setembro de 2009: aplicativo para iPhone é lançado

• Abril de 2010: o Dropbox lança os aplicativos para Android e iPad e a API para dispositivos móveis

• Novembro de 2011: lançamento do Dropbox para Equipes

• Fevereiro de 2013: o Dropbox para Equipes adiciona a seção de Administração para dar à TI maior visibilidade e controles de 

compartilhamento

• Abril de 2013: o Dropbox para Equipes é renomeado como Dropbox Business e faz parceria com provedores de identidade para 

oferecer integração aprimorada com o Active Directory, incluindo SSO (logon único)

• Junho de 2013: lançamento do Dropbox Partner Network para permitir que provedores de soluções revendam e deem suporte ao 

Dropbox Business

• Novembro de 2015: Dropbox anuncia o suporte do Dropbox Enterprise para conformidade com a HIPAA e relata 150.000 equipes 

empresariais

• Março de 2016: o Dropbox apresenta sua própria infraestrutura de armazenamento exclusiva

• Julho de 2016: o Dropbox anuncia seu fluxo de caixa livre positivo e tem quase 200.000 equipes empresariais; ferramentas para 

administradores de TI, lançamentos, oferecendo uma experiência de administração reinventada e novas pastas da equipe

• Setembro de 2016: o Dropbox anuncia a infraestrutura europeia disponível para equipes do Dropbox Business e a certificação  

UE-U.S. Privacy Shield 

• Novembro de 2016: o Dropbox expande a infraestrutura global, atualiza ferramentas para administradores de TI; o Dropbox Paper é 

lançado na versão beta

O Dropbox tem mais de

Mais de 700 
milhões

de usuários registrados

Em 2020, o Dropbox teve 

US$ 1,9 
bilhão

em receita

O Dropbox tem usuários em 

mais de 
180

países e territórios



• Janeiro de 2017: o Dropbox apresenta o recurso Smart Sync, disponibiliza o Paper em 21 idiomas em todo o mundo, lança a interface 

web redesenhada e lança três novos pacotes do Dropbox Business; o Dropbox anuncia que ultrapassou US$ 1 bilhão na taxa de 

execução de receita, tornando-se a empresa SaaS mais rápida a atingir esse marco importante até o momento

• Setembro de 2017: a DBX Platform fornece um conjunto unificado de APIs e ferramentas de desenvolvedor para criar novos 

recursos para o Dropbox

• Outubro de 2017: lançamentos do Dropbox Professional, um plano para que trabalhadores independentes armazenem, 

compartilhem e rastreiem seu trabalho de um só lugar. Além disso, o Dropbox apresenta uma nova identidade visual, um novo 

propósito de marca e uma nova campanha publicitária

• Fevereiro de 2018: o Dropbox lança a Dropbox Foundation, focada em promover e proteger os direitos humanos através de parcerias 

com organizações sem fins lucrativos impactantes, por meio de subsídios irrestritos e voluntariado baseado em habilidades

• Março de 2018: o Dropbox abre o capital com IPO (oferta pública inicial) na bolsa sob o símbolo de ação DBX

• Janeiro de 2019: o Dropbox adquire o HelloSign, uma plataforma que inclui assinatura eletrônica, fluxo de trabalho digital e soluções 

de fax eletrônico

• Setembro de 2019: o Dropbox apresenta o Dropbox Spaces, a evolução da pasta compartilhada, bem como ferramentas habilitadas 

por inteligência de máquina, para os usuários se manterem organizados, com foco e em sincronia

• Novembro de 2019: o Dropbox adquire o Vault, um gerenciador de senhas seguro

• Junho de 2020: o Dropbox anuncia novos recursos para gerenciar as necessidades dos clientes em casa e no trabalho, incluindo o 

Dropbox Passwords, o Dropbox Vault, o backup do computador e o Dropbox Family

• Março de 2021: o Dropbox adquire o DocSend, uma empresa segura de compartilhamento e análise de documentos com mais de 

20.000 clientes


