
 

 

CAPÍTULO 7 

 

 

 Bancas de Publicações Digitais 

 As Bancas Eletrônicas são endereços para acesso às publicações digitais, através de 

conexões em hipertexto. Em alguns casos, são oferecidos também resumos das principais notícias 

publicadas por órgãos de comunicação nos mais diversos setores. Os serviços prestados pela 

maioria das bancas são gratuitos. 

  A principal fonte de renda dessa atividade provém da comercialização de espaços de 

publicidade. Bancas Eletrônicas podem ser encontradas em vários Instrumentos de Busca, como é o 

caso do Yahoo, que possui uma respeitável coleção de links para sites disponibilizando publicações 

eletrônicas. Vários sites de Universidades e Departamentos de Jornalismo possuem também suas 

Bancas Eletrônicas. 

   

Electronic Newsstand - (http://www.enews.com)    

 A Electronic Newsstand  especializa-se em revistas online, oferecendo links para mais de 

duas mil publicações em todo o mundo, que podem ser acessadas na íntegra ou em parte. O serviço 

foi iniciado em 1993, sendo naquela época uma iniciativa pioneira no gênero e oferecendo, em sua 

primeira versão, links para apenas oito publicações digitais. O acesso às publicações se dá através 

de um índice por assuntos, que arrola 25 entradas do tipo: culinária, educação, informática, moda, 

política, religião, etc. O site oferece também um instrumento de buscas, através do qual pode-se 

pesquisar publicações por título. 

 Outra característica interessante da banca é que o usuário pode personalizar o serviço, 

criando sua própria “banca pessoal”. Isso é feito através de um questionário online, no qual o 

usuário vai especificando seus interesses, em diversas áreas. Ao final o programa produz “sua” 

banca pessoal, à qual o usuário pode acrescentar outros títulos, se assim o desejar, ou modificar 

qualquer dos parâmetros de escolha a qualquer momento. Além de oferecer acesso às publicações, o 

site disponibiliza também um serviço de assinatura de revistas com descontos. 

 

Fanzines Eletrônicos (e-Zines) (http://www.meer.net/~johnl/e-zines-list) 
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 Mantida por John Labovitz, esta é uma banca eletrônica especializada em e-zines,  

denominação que inclui fanZINES e magaZINES. Organizados por títulos e por assunto, o que 

ajuda muita na busca. Muito completa. 

 

Newslink - (http://www.newslink.org) 

 Uma banca que oferece jornais diários, semanais e alternativos, além de revistas online de 

todo o mundo. Seu catálogo chega a mais de 3.500 títulos. 

 O site funciona em associação com a American Journalism Review, disponibilizando além 

dos links para as publicações digitais, conexões para  outros sites de interesse para jornalistas e 

oferecendo uma seleção de artigos da revistas sobre mídia . 

 Organizado e mantido por Eric K. Meyer (MEYER@NEWSLINK.ORG), um consultor de 

mídia digital e professor da University of Illinois, a banca eletrônica oferece também links para 

jornais experimentais de universidades nos Estados Unidos e outras partes do mundo. 

 

Newsnet - (http://www.dialdata.com.br/newsnet) 

 Mantido pela empresa paulista Cia da Informação, este site reclama o título de primeira 

banca de jornais e revistas em língua portuguesa do mundo1. Opera com os resumos das principais 

notícias publicadas pelos jornais e revistas brasileiros e  norte-americanos. Os resumos das notícias 

são acompanhados das citações das fontes e das datas de publicação. A atualização do serviço 

ocorre permanentemente, com a primeira edição chegando aos terminais de computador dos 

assinantes a partir das 8 h da manhã, de segunda a sexta-feira, excluindo feriados nacionais e 

municipais em São Paulo. Criada em 19 de fevereiro de 1996, tem recebido a visita de uma média 

de três mil leitores/mês. 

  A banca está dividida em três grandes áreas de serviço: 1) Business Service; 2) TV Service 

e 3) Home Service. Na primeira são elencados em hipertexto vários canais de conexão. Os setores 

oferecidos são: automóveis, bancos, construção e arquitetura, economia e negócios, esportes, 

cidades, informática, internet, judaísmo, Mercosul, política, propaganda, seguros, telecomunicações 

e pesquisa. Na segunda os destaques são para atrações, filmes, novelas, talk shows, tv por assinatura 

e pesquisa e na terceira: games, moda, música, sexo, teens e pesquisa. Na home-page da Cia da 

Informação são expostos oito entradas para a navegação: home-page, índice, fontes, releases, 

Companhia da Informação, assinaturas, participe e patrocínio. 

 

Nexus (http://beacon-www.asa.utk.edu/resources/papers.html) 
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 Uma banca eletrônica especializada em jornais universitários dos Estados Unidos. 

Organizados por Estados, são encontrados ai jornais laboratórios, experimentais e alternativos da 

maioria das Universidades norte-americanas. 

 

Point (http://www.point.com.com) 

 A Point disponibliza links diretos com  jornais de todo o mundo que se enquadram entre os 

5% melhores, segundo seus parâmetros de análise. Evidentemente nem todos os usuários vão 

concordar com algumas inlcusões e/ou exclusões, mas a lista não deixa de ser muito útil e o acesso 

é rápido. Além disso, são fornecidas fichas de cada uma das publicações, com breves comentários 

sobre conteúdo e apresentação 

 

Super-Net (http://www.super.com.br/home/noticas.html) 

 Uma banca brasileira, ligada à Rede Super Net, que disponibiliza jornais e revistas do Brasil 

e do mundo. O detalhe especial é sua seção de jornais e revistas em língua portuguesa editados fora 

do Brasil. 

 Há uma respeitável coleção de jornais e revistas portuguesas, mas ai você vai encontrar 

também títulos como O Futuro de Macau (http://www.unitel.net/futuromacau/home.html) e o 

Jornal da Madeira, da Ilha da Madeira (http://www.uma.pt/jm/jmhome.html) 

 

Taí - (http://www.kanopus.com.br/~banca_taí/) 

  Sediada em Curitiba, no Paraná e fundada em 20.01.96. Editada pelo jornalista Avelar Lívio 

dos Santos. Registra uma média mensal de quase seis mil usuários. Permite a conexão em 

hipertexto com as principais publicações no Brasil e no Mundo: América Latina, América do 

Norte, Europa, África e Oceania. Na área de serviços disponibiliza, em hipertexto, os mais 

conhecidos guias de busca como Cadê, Alta Vista, Yahoo!, Yaih? e Páginas Amarelas, além de 

programas como o Netscape, Explorer, Mosaic e Eudora. A Taí tem seu sistema de classificação 

de publicações, atribuindo um Selo de Qualidade às que considera recomendáveis. 

 No rodapé da primeira página são oferecidas, como links para os sites,  as capas das 

principais publicações digitais no país: Netestado, Folhaweb, O Globo Informática, Zero Hora, 

Estado de Minas, Estado do Paraná, Gazeta Mercantil e A Noticia, etc. A principal vantagem desta 

banca consiste na divisão das publicações em áreas geográficas, facilitando muito o trabalho dos 

usuários. Entre os pontos negativos o mais irritante decorre da falta de agilidade inerente ao  

desenho da página, que privilegia a beleza plástica em detrimento da funcionalidade. A colocação 

                                                                                                                                                                                 
1  Esta posição é questionável porque a Taí, de Curitiba, no Paraná, registra sua chegada à Web em 18. 01 .1996. 
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tanto das home-pages das publicações, ainda que em miniatura, em todos os endereços conectados, 

quanto dos cabeçalhos com logomarcas em todas as páginas,  retarda muito o acesso aos dados. 

 

 

Taxis’s Electronic Newsstand (http://www.deltanet.com/users/taxicat/newsstand.html) 

 James Naismith tem uma banca de jornais em San Diego, na Califórnia, e resolveu produzir 

uma versão digital. O serviço está especializado em jornais e organizado por países, cada país com 

sua bandeirinha. Como um extra, a banca oferece uma coleção de cyber-zines (fanzines eletrônicos 

sobre Cybercultura), com pequenos comentários sobre cada uma das publicações listadas.  
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