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Navegação na internet fica mais fácil e elegante com o uso de softs agregados ao Internet 
Explorer 
 
Navegar pode ser mais preciso, organizado e divertido. Melhor: a entrada na internet pode ser 
personalizada para ficar do jeito que você gosta. 
 
Para isso, basta conhecer mais as possibilidades dos navegadores, ou browsers, como o 
Internet Explorer, ou colocar novos recursos neles. 
 
O programa possui atalhos para serem explorados, e desenvolvedores cuidam de criar novas 
aplicações. São os add-ons ou plug-ins, extensões e complementos que aumentam as funções 
do navegador -há muitas opções gratuitas. 
 
Com esses miniaplicativos, dá para colocar os controles de som na barra superior do programa 
-e buscar músicas direto dali-, melhorar suas pesquisas on-line e vasculhar imagens de uma 
forma inusitada. 
 
Outros recursos apostam em redes sociais e transformam o browser em um portal para uma 
comunidade de navegantes que trocam dicas de sites. 
 
Utilitários 
 
Muita coisa séria também pode ser feita: o navegador adverte sobre a segurança de sites ou 
aumenta as letrinhas para facilitar a leitura. 
 
Mas a porta que leva para o mundo on-line pode ser a entrada de ameaças ao seu 
computador. Por isso, desenvolvedores criam cães de guarda, programas que ajudam o 
internauta a passear pela rede sem entrar em becos com códigos maliciosos. 
 
Além disso, é preciso saber como não deixar rastros involuntários. Configurar corretamente o 
browser dificulta que conversas em bate-papo sejam expostas, ou senhas e formulários, 
completados sem o conhecimento do dono. 
 
Leia, nesta edição, como melhorar o Internet Explorer 7 com complementos gratuitos e veja 
alternativas ao programa de navegação da Microsoft. 
 

 
Leia mais: 
 
Navegador original é cheio de recursos 
 
O Internet Explorer 7.0 original já tem várias funções que podem ajudar a organizar e proteger 
a navegação. 
 
De cara, o internauta tem um novo recurso que já existia na concorrência: a abertura de 
páginas em abas -chamadas de guias-, e não em novas janelas, abrindo de novo o programa. 
 
Ao clicar com o botão direito sobre um link, além da opção Abrir página em uma nova janela, 
aparece Abrir na nova guia. Isso permite que a mesma instância do programa abra outra 
página. Esses sites ficam organizados abaixo da barra de menus do IE, como se fossem fichas. 
Isso economiza recursos do sistema, assim como espaço na barra do Windows. 
 
O browser também permite a visualização de uma miniatura de todos os sites abertos em 
guias simultaneamente, para uma busca visual, clicando sobre o ícone Guias rápidas, ao lado 
das estrelinhas no canto superior esquerdo. 
 



Outro recurso útil com as guias é utilizar mais de um site como página inicial do browser. A 
página inicial (Home page) é carregada quando o IE é aberto. 
 
No 7, no ícone da casinha do lado direito da barra de ferramentas, é possível estabelecer um 
site que você esteja visitando como Home page. Para isso, clique sobre a setinha para baixo 
ao lado da figura. 
 
A entrada Adicionar ou alterar Home page tem três alternativas. Uma, para escolher a página 
visualizada no momento como a inicial, outra para escolher todas as guias abertas no 
navegador como iniciais e mais uma para acrescentar um único site a um grupo estabelecido 
como Home page. 
 
Para ganhar agilidade, por exemplo, deixe o webmail, um site de notícias e seu blog para 
serem abertos automaticamente quando o programa é iniciado. 
 
Sites preferidos 
 
No canto superior direito existem duas estrelas. A primeira estrelinha abre o menu para 
visualizar os sites favoritos, os feeds assinados e o histórico de navegação, onde ficam 
gravados os sites visitados em um determinado período de tempo. 
 
Feeds são fontes de informações disponíveis em sites de notícias, blogs etc. que mostram 
automaticamente ao usuário atualizações da página em um agregador centralizado. 
 
Ao lado da estrelinha de gerenciamento, uma outra, com um ícone +, permite marcar um site 
como preferido. 
 
O navegador também identifica automaticamente feeds em uma página. Na barra de 
ferramentas, um botão laranja aparece do lado direito. Clicando sobre ele, aparecem as fontes 
disponíveis na página. Escolha uma, abra e selecione Inscrever-se neste feed. 
 
Para checar as atualizações nos seus feeds, basta entrar na estrelinha da esquerda e 
selecionar o menu Feeds, que tem o mesmo botão laranja. 
 
No menu Ferramentas, em Opções da internet, você controla privacidade, conteúdos que 
devem ser gravados e preenchidos automaticamente e pode excluir dados gravados, como os 
de formulários -bom para impedir que conversas em chats venham à tona. (GVB) 
 
75% 
 
do mercado de navegadores tinha, em abril, o Internet Explorer, segundo a NetApplications. O 
segundo colocado, o browser em código aberto Firefox, tinha 18% no mesmo mês 
 
TODOS NO MESMO BARCO  
 
O navegador Flock tem buscador de fotos e interação com redes sociais como Twitter e 
Facebook; ele avisa sobre atualizações de amigos em comunidades (www.flock.com)  
 
TESTE ÁCIDO  
 
A tela mostra o resultado ideal do teste Acid3 (acid3.acidtests.org), que mede quanto um 
navegador segue certos padrões recomendados pela principal organização que cuida do WWW. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 maio 2008, Informática, p. F1-F4. 


