
Navegar não é
PRECISO
Com o formato RSS, você não precisa ir mais
aos sites para ler as notícias. Elas vêm até você
Flávio de Carvalho Serpa

OACESSO QUASE IRRESTRITO A JORNAIS
e revistas de todo o mundo foi vis-
to por muitos executivos como a

maior bênção da internet. A rede tornou
possível ler, além das publicações brasi-
leiras, também as americanas. Ou então
as inglesas. Ou ainda as francesas, italia-
nas, argentinas, espanholas, coreanas, e
por aí afora. Parecia o grande milagre da
era da informação. Não demorou muito
até os leitores perceberem que o dia não
ganharia horas adicionais para que eles di-
gerissem esse dilúvio de notícias. O que
era uma bênção virou tormento. Nos últi-
mos meses, porém, veículos como Wall
Street Journal, CNN, Le Monde e New
York Times começaram a oferecer uma es-
pécie de filtro para essa enxurrada. Eles
passaram a publicar suas notícias na rede

num formato conhecido pela sigla RSS —
que, curiosamente, adquiriu dois signifi-
cados em inglês: Rich Site Summary, al-
go como "resumo enriquecido do site", e
também Real Simple Syndication, cuja tra-
dução é "licenciamento realmente sim-
ples". O padrão RSS não é uma criação
recente. A novidade é que só agora as em-
presas acordaram para sua importância e
passaram a oferecer o serviço em larga es-
cala. No New York Times, um dos sites
pioneiros no formato, o número de down-
loads diários de notícias publicadas em
RSS cresceu de 500 000, há dois anos, pa-
ra os atuais 7 milhões. "É nosso canal de
distribuição que mais cresce", diz Martin
Nisenholtz, vice-presidente de operações
digitais da The New York Times Co.

O formato permite que as notícias se-

Redação da rede CNN, em Atlanta: novo

jam enviadas automaticamente, pouco de-
pois da publicação, ao computador do lei-
tor. Para lê-las, basta ter instalado um pro-
grama chamado agregador, capaz de jun-
tar assuntos de várias fontes diferentes.
De 15 em 15 minutos — tempo que po-
de ser configurado à vontade do freguês
—, o agregador baixa dos sites os resu-
mos das notícias. Lido o resumo, o usuá-
rio pode clicar sobre o link daquilo que
interessa e, em seguida, recebe a notícia
completa do site da publicação. A inter-
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canal de distribuição para as notícias

face da maioria dos agregadores é simi-
lar à dos leitores de e-mail, o que facilita
bastante sua operação. As manchetes che-
gam sozinhas ao computador numa espé-
cie de caixa postal, e o internauta só lê o
que quiser. Em vez de perder tempo todo
dia navegando de site em site, basta per-
correr esse caminho uma única vez. sele-
cionar os assuntos de interesse, que a má-
quina se encarrega do resto.

A distribuição de notícias no formato
RSS reproduz — pelo menos parcialmen-
te — o modelo adotado por sistemas que
tentavam, nos primórdios da internet, en-
viar notícias aos protetores de telas dos in-
ternautas. Conhecidos como webcasting,
esses sistemas fracassaram na época, pois
os usuários se sentiam constantemente in-
vadidos pelo noticiário que saltava no mo-
nitor. Ao adotar uma interface similar à de
uma caixa de correio — só acessada quan-
do o usuário quiser—, os agregadores ten-
tam ser menos invasivos. Desta vez, o con-
trole fica com o intemauta. Para as empre-
sas de mídia, o desafio é tentar conquistar
a atenção deles também nessa caixa pos-
tal, onde notícias de empresas como CNN
disputam espaço com mensagens de blogs
ou sites de menor prestígio. É mais um
enigma da audiência na era da internet. •

Veja no Portal EXAME onde fazer o
download do agregador de notícias
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