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Com o Google Takeout é possível copiar os dados armazenados nos recursos relacionados com 

a sua conta de PoliMail (Drive, Google Fotos, e-mail, entre outros). Um arquivo compactado é 

gerado e poderá ser copiado para o seu computador.  

A seguir, são apresentados os passos para a realização deste processo de exportação de dados. 

1 - Acesse o Google Takeout (https://takeout.google.com). 

2- Informe sua conta e senha, conforme mostra a figura 1. 

 
Figura 1: Tela de login do Google para acesso ao Takeout. 

 

3 - Na tela de seleção de produtos, figura 2, clique em "Desmarcar Tudo" e selecione os 

produtos que deseja copiar. Os produtos mais utilizados são o E-mail, o Drive e o Google Fotos. 

 

 
Figura 2: Tela de Google Takeout - Seleção de produtos. 
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4 - Clique em "Próxima etapa" para continuar. 

5 - Na tela de configuração do arquivo a ser exportado, figura 3, selecione a Freqüência 

(Exportar uma vez), o Tipo de Arquivo (.Zip) e Tamanho do Arquivo Zip (de 2GB até 50 GB). 

Cópias são feitas em conjuntos de arquivos compactados. O Tamanho do Arquivo Zip 

corresponde ao tamanho máximo que cada arquivo deste conjunto poderá ter. Conexões com 

a Internet com boas velocidades podem privilegiar maiores Tamanhos do Arquivo Zip.   

 
Figura 3: Tela do Google Takeout - Configuração do arquivo a ser exportado. 

6 - Clique em "Criar Exportação" para continuar. 

7- Na tela Processo de Exportação dos Dados, representada na figura 4, será mostrado que o 

processo está em andamento. Dependendo do tamanho dos dados armazenados, este 

processo pode demorar horas ou dias para ser concluído. Esta tela pode ser fechada e você 

pode sair da sua conta. 

 
Figura 4: Tela do Google Takeout - Processo de Exportação de Dados. 
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8 - Ao concluir o processo de exportação, os arquivos estarão disponíveis, de forma 

compactada (zip), para download na tela Gerenciar Exportações. Esta tela pode ser resgatada  

ao entrar novamente no Google Takeout (https://takeout.google.com).  

 
Figura 5: Tela do Google Takeout - Gerenciar suas Exportações. 

 

9 - Ao concluir o processo de exportação, uma mensagem será enviada à sua conta de e-mail 

informando a disponibilidade dos arquivos para download, conforme ilustrado na figura 6. 

 

Figura 6: Mensagem recebida no PoliMail com acesso ao arquivo de exportação. 

 

10 - Faça o download do arquivo e o descompacte em seu computador pessoal. A figura 7 

mostra, como exemplo, o conteúdo de um arquivo exportado descompactado.  

 
Figura 7: Conteúdo do arquivo exportado descompactado. 


