
Navegador gratuito desafia a Microsoft  
Da reportagem local 
 
A guerra pelo mercado de navegadores, encerrada quando a Microsoft esmagou a rival Netscape, 
pode ter recomeçado. Foi realizado ontem o lançamento da versão final (1.0) do software Firefox, 
que é gratuito e foi desenvolvido, ao longo dos últimos dois anos, por um grupo de 
programadores voluntários. 
 
Como vem embutido no sistema operacional Windows -coisa que já levou o governo norte-
americano a processar a Microsoft por concorrência desleal-, o Internet Explorer ainda é líder 
absoluto, mas sua dianteira está caindo. Segundo a empresa WebSideStory, que monitora 
algumas das páginas mais acessadas dos EUA, a fatia de mercado do IE regrediu de 95,5%, em 
junho, para 92,9%, em outubro. Somado a seu irmão mais velho, o Mozilla, o Firefox cresceu de 
5,2% para 6%.  
 
Os criadores do programa estipulam uma meta modesta, chegar a 10% no final de 2005, mas a 
adoção do Firefox é rápida: até a conclusão desta edição, 7,79 milhões de cópias haviam sido 
baixadas. 
 
Além disso, o lançamento da versão 1.0 é agressivo. Em apenas dez dias, os criadores do Firefox 
arrecadaram US$ 250 mil em donativos para publicar um anúncio de página inteira no jornal "The 
New York Times" promovendo o navegador. Além disso, os usuários do software planejaram mais 
de 280 festas para comemorar o lançamento, inclusive uma no Brasil 
(www.openforce.at/mozparty2/?view=BR). 
 
Microsoft 
 
A Microsoft diz não estar preocupada com a concorrência, mas dois fatores tornam a troca do IE 
pelo Firefox extremamente atraente. Primeiro, a empresa de Bill Gates parece ter reduzido o 
ritmo de desenvolvimento de seu programa -a última grande atualização do IE ocorreu em 1998, 
com o lançamento da versão 5.0. Desde então, as alterações têm sido modestas. O Firefox tem 
muito mais recursos, que agilizam a navegação e melhoram a privacidade, e é fácil de usar. 
 
O outro motivo para deixar o IE é crítico. Embora tenha prometido fazer da segurança sua 
prioridade, a Microsoft não consegue consertar os defeitos do IE, que são crônicos. Mesmo se 
você instalar todas as correções para o navegador, continua vulnerável (secunia.com/product/11) 
a riscos desagradáveis -ter o PC infectado ou informações pessoais roubadas ao acessar um site 
que contenha códigos maliciosos, por exemplo. Por isso, é recomendável adotar o Firefox. A 
migração é simples, pois o programa tem instalação óbvia e imita a interface do IE. 

 
 
Leia Mais 
 
Extensões incrementam software  
 
O Firefox pode ser incrementado com extensões -acessórios que acrescentam funções úteis ao 
programa. Para instalar extensões, basta visitar um site que as ofereça (o repositório oficial é o 
update.mozilla.org/extensions) e clicar no link desejado. Após a instalação, geralmente é 
necessário reiniciar o navegador. 
 
Uma das melhores extensões é a Disable Targets for Downloads, que desempenha um papel tão 
prosaico quando relevante: impede que, quando você fizer o download de algum arquivo, uma 
janela do Firefox seja aberta só para esse fim (o processo passa a acontecer como no Internet 
Explorer, ou seja, apenas o gerenciador de downloads será exibido).  



Outro acessório útil é o Adblock, que barra anúncios contidos em sites -isso acelera a navegação 
de quem se conecta à rede via modem comum (56 Kbps). 
 
Quando essa extensão é instalada, o navegador exibe abas com a palavra Adblock sobre alguns 
gráficos das páginas acessadas. Essa indicação significa que os anúncios em questão podem ser 
barrados (basta clicar na aba e apertar OK). O acessório também veta animações do tipo Flash, 
que congestionam a navegação e raramente têm utilidade. 
 
Para elevar a eficiência do Adblock, use um truque. Antes de clicar em OK, observe o endereço 
exibido e apague tudo o que vier depois da primeira barra. Por exemplo: se o endereço for 
ad.doubleclick.net/anúncio/834136/anúnciodaquitanda, deixe apenas ad.doubleclick.net. Dessa 
forma, o Adblock conseguirá evitar mais anúncios (no exemplo, aqueles enviados pela empresa de 
publicidade DoubleClick). 
 
Outra boa extensão é a FoxyTunes, que acrescenta botões para controlar um tocador de MP3 ao 
painel do Firefox. Ela é, inclusive, compatível com o programa Winamp. Para remover extensões, 
clique em Tools, Extensions e Uninstall. 

 
 
Leia Mais 
 
Ler notícias e checar diário sem browser é possível  
 
Não é preciso usar um navegador para checar contas de e-mail ou ler sites de notícias e blogues. 
Graças a programas como o ePrompter (875 Kbytes, grátis em 
www.eprompter.com/download.htm) é possível monitorar a caixa postal, receber alertas sobre a 
chegada de novas mensagens e ainda ler os e- mails sem copiá-los para o PC. 
 
Outro programa capaz de realizar tal tarefa é o Email Remover (1,5 Mbyte; gratuito; www.email-
remover.com/contents/download.htm). Ele mostra as informações de cabeçalho do e-mail e 
possibilita ver informações sobre a procedência da mensagem e dos seus arquivos anexos. 
 
Para dispensar o navegador e ler notícias de forma mais rápida, uma opção é usar os programas 
para leitura de sites compatíveis com o formato RSS (Really Simple Syndication). 
 
Dessa forma, o usuário é capaz de receber notícias atualizadas automaticamente pelos principais 
sites de notícia do mundo divididas por categorias. 
 
No portal News is for Free (www.newsisfree.com), por exemplo, há uma lista com cerca de 14 mil 
fontes de notícias cadastradas. Para ac essá-las, no entanto, é preciso de um programa como o 
Webgrabit (4 Mbytes, com versão gratuita para teste por 30 dias em www.webgrabit.com), que 
exibe as manchetes diretamente e de forma automática na área de trabalho . 
 
Também há o ENewsBar (518 Kbytes, grátis na seção Newsreaders em www.download.com). 
 
Também existem leitores de RSS que têm interface semelhante aos programas de e-mail, como o 
Outlook. É o caso do FeedDemon (2,29 Mbytes, com download gratuito em 
www.feeddemon.com/download/index.asp) e do Awasu (4,15 Mbytes, com versão gratuita em 
www.awasu.com/download.php). 
 
A vantagem do FeedDemon é mostrar as notícias de várias fontes de uma forma mais organizada. 
A opção mais radical para se livrar dos navegadores atuais, no entanto, é o Lynx (3,1 Mbytes, 
grátis em lynx.isc.org/release), que exibe o conteúdo das páginas da web em uma interface em 
modo texto, como no DOS. 



A desvantagem do Lynx, é que, apesar de mais veloz, ele não é capaz de exibir conteúdo 
dinâmico. 
 
RSS no Mozilla 
Também é possível acessar as notícias publicadas no formato RSS com ajuda dos navegadores 
alternativos Mozilla e Firefox. Eles tem plug-ins (assessórios) fáceis de instalar como o Aggreg8 
(49 Kbytes, grátis, em www.aggreg8.net) e o NewsMonster (90 Kbytes, grátis, em 
www.newsmonster.org). 
 
Ambos são instalados com um único clique e basta fechar e abrir o navegador novamente para 
que eles comecem a funcionar. 
 
Sites compatíveis com o formato RSS são identificados por um ícone retangular na cor laranja. 
Para adicioná-los ao seu programa leitor de notícias, basta copiar seu link (que geralmente 
termina com a extensão XML) usando o atalho no menu que se abre ao clicar com o botão direito 
do mouse. 

 
 
 
Leia Mais 
 
Opera e Mozilla também atraem  
 
O Internet Explorer e o Firefox não são as únicas opções de navegador. Entre as demais, destaca-
se o Opera (www.opera.com), que tem todos os principais recursos do Firefox e possui algumas 
funções exclusivas, como um campo de busca que faz pesquisas diretamente no acervo da livraria 
virtual Amazon. O Opera tem dois poréns. A quantidade de botões em seu painel pode intimidar 
novatos, e o programa custa US$ 39 (estudantes que apresentarem comprovação de estudo 
pagam, segundo os criadores do soft, US$ 20). A versão gratuita do Opera exibe um quadro de 
anúncios. 
 
Quem não quer deixar o Internet Explorer pode se interessar pelo Maxthon (www.maxthon.com), 
que é uma versão do IE com funções adicionais, como tabbed browsing (várias páginas na mesma 
janela) e engenho de busca integrado. O software funciona bem, mas está sujeito a todas as 
falhas de segurança que afetam o programa da Microsoft. 
 
O Mozilla (www.mozilla.org) é igual ao Firefox, exceto por trazer embutido um software de e-mail 
e um editor de sites. Abri-lo demora mais tempo. 
 
Leia Mais 
 
Soft agrupa mensagens de correio com eficácia  
Da Reportagem Local  
 
Desenvolvido pelos mesmos criadores do navegador Firefox, o programa de correio eletrônico 
Thunderbird (www.mozilla.org/products/thunderbird) ganhou uma atualização de peso na semana 
passada. A versão 0.9 tem o recurso de pastas lógicas, que é altamente sofisticado e, até então, 
só existia no Outlook 2003, da Microsoft (não confunda com o Outlook Express). 
 
Essa função é importante porque ataca o problema de organização de mensagens. Em vez de 
agrupá-las em pastas, o usuário pode deixar tudo bagunçado, na caixa de entrada, e o software 
destaca automaticamente os e- mails que atendam aos critérios especificados (conter determinada 
palavra ou advir de certo remetente, por exemplo). 
 



As pastas lógicas apresentam outra vantagem, pois permitem a sobreposição de critérios. Se você 
tem, por exemplo, uma pasta para os e- mails do trabalho e outra para a faculdade, o que fazer 
com uma mensagem que foi enviada por um colega de empresa, mas menciona estudo? Arquivar 
cópias dela nas duas pastas? Com o sistema do Thunderbird, a mesma cópia do e-mail é exibida 
nas duas pastas lógicas. 
 
Para usar o recurso, basta digitar o critério em questão no configurador de pesquisa -ele é 
identificado, no painel do programa, pelo ícone de uma lupa- clicar na setinha ao lado dele e 
selecionar Save search as a folder. A pasta lógica será exibida abaixo da caixa de entrada. 
 
A versatilidade dessa função remedia, parcialmente, uma fraqueza do Thunderbird, que ainda não 
é compatível com o excelente buscador pessoal Google Desktop (desktop.google.com). 
 
Segurança 
 
Como abre e-mails que contenham códigos HTML usando o Firefox (não o Internet Explorer), o 
Thunderbird é bem menos vulnerável a vírus do que o Outlook Express, e traz recursos que não 
existem no concorrente, como o filtro de spam (mensagens eletrônicas indesejadas). 
 
Durante a instalação do Thunderbird, é exibida a opção de importar as mensagens contidas no 
Outlook Express. Ela funciona bem e é versátil: além dos e- mails em si, copia também as 
configurações de conta e o catálogo de endereços eletrônicos. (BG) 
 
 
Soft muda aparência do Windows  
Juliano Barreto  
 
Usuários modificam "cara" da área de trabalho; tema simula design do Mac no sistema da 
Microsoft 
 
Quem já cansou da aparência colorida e quadrada do Windows pode dar seu toque pessoal e fazer 
mudanças profundas no design do sistema. Com programas como o WindowBlinds (7,2 Mbytes, 
US$ 20, com versão para teste gratuito em 
www.stardock.com/products/windowblinds/downloads.asp), é possível fazer com que o Windows 
imite graficamente o design do Mac OS X e da próxima versão do sistema da Microsoft, a 
Longhorn. 
 
A empresa que produz o WindowBlinds também oferece a OpenDock (7,6 Mbytes, grátis), uma 
barra de ferramentas que leva as animações do menu do Mac OS X para o Windows. 
 
Os conjuntos de temas criados por fãs do WindowBlinds também merecem destaque. Eles 
combinam versões personalizadas das barras de tarefas e de ferramentas, janelas com molduras 
de acabamento detalhado e até programas exclusivos. Com tamanho médio de 1 Mbyte, esses 
temas podem ser baixados gratuitamente de sites como o DeskMod (www.deskmod.com), o Skinz 
(www.skinz.org) e o Get Skinned (www.getskinned.org). Porém tanta sofisticação tem um preço: 
nos testes realizados pela reportagem, os programas do Object Desktop consumiram cerca de 
25% da memória RAM do computador testado, que contava com 128 Mbytes e sistema 
operacional Windows XP. 
 
Outra opção para personalizar o sistema é o HoverDesk (3,5 Mbytes, com versão pa ra teste por 
30 dias em www.hoverdesk.net). Apesar de ter um bom número de funções especiais e temas 
para a barra do menu Iniciar, o programa não é capaz de alterar o formato das janelas do 
sistema, o que faz com ele saia perdendo se comparado ao WindowBlinds. 
 



Além disso, o HoverDesk gastou cerca de 10% da memória do sistema, equivalente ao que o 
editor de textos Microsoft Word gastou na máquina de testes. 
 
Quem pretende transformar radicalmente a aparência do Windows, sem consumir tanta memória 
e prejudic ar o sistema, pode tentar o LiteStep (3,5 Mbytes, em 
beyondconvention.net/ohussain/lsinstaller). Ele é totalmente gratuito e é desenvolvido por seus 
próprios fãs. A vantagem disso é a possibilidade de instalar vários temas e acessórios sem pagar 
nada, mas também é um problema - as versões de teste do LiteStep apresentam falhas de 
compatibilidade e não seguem um padrão de instalação comum, o que torna o programa 
desaconselhável para iniciantes. 

 
 
Leia Mais 
 
Fãs criam capas para tocadores  
 
Quem está satisfeito com a aparência do Windows pode ao menos personalizar as interfaces de 
seus programas preferidos. 
 
Em portais como o Customize.org (www.customize.org), o Lots of Skins (www.lotsofskins.com) e 
o DevianArt (www.deviantart.com) estão disponíveis milhares de temas para programas que vão 
do sofisticado Windows Media Player ao simples Bloco de Notas. 
 
O tocador da Microsoft, aliás, tem um site especial com várias capas para personalizá-lo no 
endereço www.wmplugins.com.  
As páginas oficiais de alguns softwares também trazem coleções de capas e temas 
personalizados. É o caso dos navegadores Mozilla e Firefox e do cliente de e-mail Thunderbird 
(update.mozilla.org/themes), do tocador multimídia Winamp (www.winamp.com/skins) e do 
mensageiro ICQ (www.icq.com/products/goodies/skins.html). 
 
Também não faltam coleções de temas mantidas por aficionados pelos programas, como o MSN 
Messenger Skins (kickme.to/msnskins) e o Winamp Skins (www.team-mp3.com/skins). 
 
Ícones 
 
Já aqueles que buscam apenas novos ícones para personalizar a área de trabalho do seu sistema 
operacional, contam com variadas opções. 
 
Quem procura coleções de ícones encontra variedade e qualidade em sites como o Icon Factory 
(www.iconfactory.com), Foood's Icons (www.foood.net) e o IconBazaar (www.iconbazaar.com).  
 
Existem também programas específicos para a criação de ícones, como o Microangelo (3,3 
Mbytes, US$ 54,95, com versão de teste em www.microangelo.com.us) e o IconXP (900 Kbytes), 
que é gratuito e pode ser baixado no endereço www.aha-soft.com/download.htm. 
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