
A vida em
Serviços de lifestreaming reúnem vários sites 2.0 num só feed i A N D R É CARDOZO

Seu amigo publicou as
fotos do aniversário no
Flickr. Já os vídeos da festa de fim
de ano do trabalho estão no YouTube.
Mas as fotos da turma do futebol ficam
no orkut. Haja aba de navegador para
ver tudo isso! Esse exemplo ilustra
a dificuldade em acompanhar o que
acontece nos muitos sites da web 2.0
surgidos nos últimos anos. Uma aposta
para reduzir esse problema está nos
sites de lifestreaming. A ideia desses
serviços é reunir, num só lugar, todas
as atividades de seus usuários em
diversos sites da web 2.0. Fazem o papel
de intermediários para acesso a sites
corno Facebook, orkut e YouTube. Ainda
é cedo para avaliar se eles se tornarão
populares ou sucumbirão perante
a maior integração direta entre
plataformas da web 2.0, como a
proposta pelo sistema OpenSocial.
Por enquanto, o melhor caminho
para explorar a integração entre sites,

O INFOLAB testou três serviços
de lifestreaming: Readr, FriendFeed
e Profilatic. Todos funcionam de
maneira similar. Após criar uma conta,
o internauta informa seu nome de
usuário em outros sites da web 2.0. Os
serviços criam, então, uma página e um
feed R55 com as atividades da pessoa.
Assim, é possível acompanhar as
novidades de um amigo assinando urn
feed num leitor RSS convencional, ou
visitando a página dele. Esses serviços
juntam informações já publicadas
em outros sites e não divulgam dados
privados do usuário. Na comparação
entre os três sites, o Readr (www.readr,
com) leva a melhor e fica com a Escolha
INFO em virtude da interface intuitiva e
da boa variedade de serviços suportados.

Além de ser bastante amigável, o Readr oferece recursos interessantes
como um controle de privacidade, logo após se registrar, o usuário pode
usar a ferramenta de importação de contatos para convidar seus amigos,
um recurso que ainda não é padrão em sites desse tipo. A interface pode ser
personalizada por meio de 11 temas. Além de escolher o tema, o internauta
pode mudar a combinação de cores para obter uma página com a sua cara.

O serviço suporta 24 sites da web 2.0, incluindo os nomes mais
importantes, como YouTube, MySpace, Facebook e Flickr. A integração é
excelente. Basta informar o nome do usuário para que o site seja adicionado
à iista de atualizações. O principal ponto fraco, nesse quesito, é a ausência
do orkut, a rede social mais popular no Brasil. O Readr se destaca pela boa
variedade de opções de configuração. Para cada amigo, é possível filtrar
os serviços que entrarão na lista de atualizações. Você pode, por exemplo,
estar interessado apenas nas fotos de um amigo; e não na sua lista
de músicas preferidas da Last.fm. Também dá para configurar o status
de privacidade para cada componente da lista.
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FRIENDFEED
Um dos destaques do
FriendFeed é a interface
muito amigável. A navegação
no serviço é feita por meio
de três abas. A primeira lista
as atuaíizações do usuário.
A segunda acompanha os
amigos cadastrados e a
terceira mostra atividades
de todos os membros do
FriendFeed. O FriendFeed
suporta 33 serviços da web
2.0, incluindo os mais comuns,
mas não trabalha com o orkut.

Uma vantagem do
FriendFeed é a possibilidade
de acompanhar atualizações
de amigos mesmo que eles
não estejam cadastrados
no serviço. Se souber o nome
de usuário de um colega
no YouTube ou no Flickr,
por exemplo, você pode criar
um amigo imaginário, que
funciona como uma versão do
seu colega no Friendfeed. Por
meio desse amigo imaginário,
é possível receber atua!izações
da pessoa cadastrada.
O usuário também pode incluir
um pequeno comentário
de texto em cada atualização.
Outro recurso interessante
é o de privacidade, pouco
comum entre serviços de
íifestreaming. O usuário pode
optar por limitar o acesso
a sua página apenas
a amigos cadastrados.

PROFILACTIC
O maior atrativo do Profilactic o número de serviços compatíveis: -
são mais de 170, incluindo iodos os nomes de peso da web 2.0. Mas esse
grande número de serviços é ilusório. Alguns deles são incluídos apenas
como links na lateral da página do usuário, e não na lista de atualizações.
É o caso do orkut, por exemplo, isso quer dizer que scraps e novas
fotos dos usuários não são incluídos na lista de atualizações, que, no
Profilactic, é chamada de mashup.

O Profilactic oferece grande variedade de campos para montagem de
perfis. Além dos tradicionais foto e nome, há áreas para músicas e esportes
preferidos, entre outros campos. O serviço fornece, ainda, um widget para
blogs que lista os sites gerenciados. Outra ferramenta permite criar uma
página sobre o usuário com links publicados por outras pessoas, como fotos
em álbuns de amigos ou artigos escritos para outros websites. O layout do
Profilactic é eficiente e as páginas são limpas, sem excesso de elementos
na tela. Mas o serviço usa alguns termos incomuns para identificar recursos
conhecidos, o que pode confundir usuários menos técnicos. O widget
para blogs, por exemplo, é chamado de badge.
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