Navegador RockMelt é voltado às redes sociais
Alexandre Orrico
Novo browser do criador do antigo Netscape integra Facebook e Twitter
Botão especial para compartilhar de sites e pesquisa do Google com pré-visualização são
algumas das novidades
O lançamento do RockMelt, chamado de browser social, foi recebido com grande alarde na
semana passada por internautas e pela crítica especializada.
A atenção dada ao programa tem dois motivos: o primeiro é que ele une navegação na
internet com redes sociais, integrando à própria estrutura os contatos e espaço para atualizálas.
O segundo é que o nome por trás da empreitada é Marc Andreesen, criador do Netscape, o
navegador mais popular do mundo até 1997, quando foi dizimado pela concorrência com o
Internet Explorer. Anos mais tarde, o código-fonte do Netscape daria origem ao Firefox.
O RockMelt é baseado no projeto de código abertoChromium, que é a base do Chrome, o
navegador do Google. O visual dos dois é bastante parecido - o principal diferencial no layout
do RockMelt são duas barras laterais. Uma à direita, com ícones de e-mails e redes sociais basta passear com o mouse por cima das imagens para visualizar as atualizações- e outra à
esquerda, com os contatos de bate-papo do Facebook.
Outra novidade é o botão Share (Compartilhar) ao lado da barra de endereços. Com um clique,
você pode compartilhar qualquer site no Twitter ou no Facebook.
A pesquisa do Google integrada ao browser mostra os resultados numa janela flutuante, e
você pode pré-visualizar as páginas.
A Mozilla respondeu rapidamente ao lançamento e lançou a extensão F1, que emula algumas
das novidades do RockMelt, como o botão Share.
Para testar, é preciso se inscrever em RockMelt.com ou pedir um convite para algum amigo
que já esteja usando o navegador.
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