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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo descrever e analisar a Web 3.0 que está no 
contexto comunicacional, em especial, no ambiente de mídias sociais. O aparecimento 
de novos mecanismos de busca e a inovação nas formas de colaboração entre os 
internautas instigaram-nos a pesquisar o desenvolvimento dessa área. Em especial, 
estudamos a influência da Ciência de Serviços no mundo digital. Coletamos fatos e 
analisamos as razões pelas quais o serviço na Web passa a ser o foco das atenções, tanto 
nas transações econômicas, como nos processos de criação do conhecimento. 
Dedicamos parte do nosso estudo para o serviço de aprendizagem por ser esse segmento 
o alicerce do desenvolvimento futuro na Web. 

 
A metodologia utilizada na pesquisa teve como base o capítulo 4 do livro 

Pesquisa e Comunicação, de Santaella (2004). Os autores principais que 
fundamentaram este estudo na área da Ciência de Serviços foram Spohrer et al (2007), 
Maglio et al (2010), e, na área de desenvolvimento da Web, os autores que mais nos 
inspiraram foram O’Reilly (2009), Wheeler (2010), Spivack (2007) e Siemmens (2005). 
Além dos textos dos autores já mencionados, foram utilizadas as informações dos blogs 
e dos artigos online de autores ou articulistas especialistas em internet e aquelas 
coletadas pelo próprio pesquisador na Web, por meio dos sites de colaboração, das 
redes sociais, dos mecanismos de buscas, do e-commerce, das ferramentas de 
comunicação, do consumo e cultura no Brasil, como, por exemplo, plataformas 
Linkedin, Facebook, Google, Twitter e site de compras coletivas Brands Club, Groupon 
etc.  

As conclusões obtidas na pesquisa, relativas à tendência da Web para se tornar 
uma Web de serviços, resultaram da pesquisa bibliográfica e de artigos sobre o estado 
da arte em relação ao tema sob estudo, e intensa navegação na Web para verificação dos 
fatos citados acima, no período entre 2007 e 2011. Foi totalmente intencional, por parte 
do pesquisador, utilizar prioritariamente os livros eletrônicos (quando havia opção entre 
o impresso e o e-book), sites e blogs dos autores especialistas nos temas.  
 
Palavras Chaves: Web 3.0, Web de Serviços, Ciência de Serviços, Colaboração, 
Inteligência Aumentada 
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Abstract 

This research aims to describe and analyze Web 3.0 in the world of communication, 
especially in the social media environment. With the emergence of new search engines 
and innovation in new forms of collaboration among internet users, it challenges us to 
study the development of this area. In particular, we studied the influence of Science 
Service in the digital world. We collected facts and analyzed the reasons why the 
service is to be the focus of attention in Web environment, both in economic 
transactions, and in processes of knowledge creation. Dedicate part of our study to the 
learning service for this segment will be the foundation of future development on the 
Web. 
 
                        
The methodology was based on Chapter 4 of the book Research and Communication  
by Santaella (2004), the main authors who inspired the research in Science Service 
topics are Spohrer et al (2007), Maglio et al (2010), while in the area of Web 
development the  authors which supported were we based our ideas are Spivack N., 
(2007) and Siemmens (2005). The theoretical framework used in the thesis has been 
exemplified with the actual experiences of internet users, myself  and my dairy surfing 
records through social networks, testing search engines, buying goods and services in e-
commerce, using  communication tools, and finally talking to consumer in Brazil, for 
example, LinkedIn, Facebook, Google, Brands Club etc. 
 
This project was the result of data collection on academic literatures, state of art articles 
and intensive Web browsing to verify the facts cited above, in the period from 2007 to 
2011. It was intentional, by the researcher, to use primarily electronic books (when there 
was a choice between print and e-book), specialized websites and blogs moderated by 
experts on research topics. 
    
 
Keywords: Web 3.0, Semantic Web, Service Science, Collaboration,  
Augmented Intelligence 
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Introdução 

 
"Estamos frente a uma nova forma de existência que supera 

distâncias, permitindo inovações na mobilidade e na agregação social, 

facilitando a vinculação sistemática, constante, ampla e profunda dos 

"muito distantes" - em termos de personalidade, cultura e geografia -, 

mediante a despersonalização do ato rotineiro de comunicação em rede - 

ou da redução do indivíduo a uma imagem e uma voz - que os sistema de 

comunicação digitalizada permitem. 

Por outro lado, são esses sistemas que provoam sequências de 

interação pontual, serial e circunstancial, manifestações que tanto se 

processam dentro de perímetros nacionais, estando espacialmente 

localizadas, quanto e m espaços transfronteiriços, como eventos 

desterritorializados. Assim esses sistemas tornam-se aceleradamente 

essenciais tanto como insumo quanto produto final, sendo, ao mesmo 

tempo, o todo em um, instrumento de produção, de serviço e operador em 

tempo real."   

 

  Estrella Bohadana e Carlos Irineu da Costa 

 

 

Considerações sobre fatos do cotidiano  

Para iniciar, apresento a seguinte situação:  

“Ao chegar a casa deparei com algumas caixas de compras na porta. Indaguei 

a minha esposa o que era aquilo e a resposta foi um interessante:“são pacotes 

de compras que a nossa filha está devolvendo porque não gostou destes 

produtos e trocará por outros”. Até aí tudo normal, mas estranhei a quantidade 

e perguntei: “por que tudo isso. A resposta dela veio num tom bem normal: 

“coisas do clube de compras!”. Fingi que havia entendido, saí e fui pesquisar 

sobre isso.” 

Penso que os leitores já devem saber sobre o que estou falando, pois todos nós já 

conhecemos os sites de busca do melhor preço de compra, mas, quando começam a 



16 
 

 
 

aparecer os agentes de compra que utilizam a força da rede social, criando um poder de 

barganha muito maior para obter os descontos que cada um, individualmente, não 

conseguiria por falta de força de negociação, esse novo modelo de serviço começa a 

crescer em um ritmo fortemente acentuado e permite um aumento significativo de 

consumo para um certo segmento da população com desembolso proporcionalmente 

menor (mas maior em valor absoluto).  

 

Essa vantagem monetária começa a atrair certa parcela da população para dentro 

da rede social (classes C e D), democratizando o desconto para esse segmento da 

população que antes não dispunha de poder de barganha, agora concedido pelo novo 

tipo de serviço proporcionado por meio da rede social. Essa amostra do meu cotidiano 

também é uma demonstração da mudança de comportamento introduzida pelo modelo 

de consumo e de como as decisões de compra podem ser tomadas rapidamente para 

serem revistas mais tarde. Assim, neste trabalho, objetivamos analisar, com base em 

Nova Spivack (2007), Chris Anderson (2006), Don Tapiscott e Anthony 

Williams(2006), vários modelos de consumo bem sucedidos via Web que reforçam a 

mudança do comportamento aqui apresentado, transformando os cliques de mouse em 

ferramentas poderosas e mudando, assim, a significação desses cliques. Essa análise 

também mostra, por meio do novo comportamento do consumo, a valoração do 

presente, a importância do agir instantaneamente e a velocidade da tomada de decisão e 

da ação como mote da nossa época. 

Uma das questões mais instigantes, que temos no mundo do consumo, é a 

mutabilidade dos hábitos de consumo. Para entendermos um pouco melhor esse cenário, 

podemos apresentar a passagem da sociedade da revolução industrial à pós-capitalista 

(DRUCKER, 1993), nos moldes como a conhecemos hoje. Houve mudanças nas 

características da sociedade com base na agricultura para outro conjunto de ênfases da 

era industrial e, posteriormente, para a sociedade fundamentada no capital, na 

informação e, atualmente, no conhecimento. Em cada uma dessas fases, a sociedade 

buscou e valorizou algo como representante daquilo que possibilitaria alcançar a 

supremacia geopolítica, como, por exemplo, o controle da produção e o fluxo de 

alimentos na sociedade agrícola, a energia e os bens duráveis na era industrial etc., até o 

presente, quando o conhecimento parece ser a principal vantagem competitiva entre as 

nações.  
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Do ponto de vista sociológico, recentemente, nós assistimos à sociedade de rede 

minando os poderes da sociedade de controle. Indagamos se, sob a perspectiva do 

consumo, essa situação afetou a dinâmica do ciclo de vida dos produtos. Nossa resposta 

é afirmativa, pois deslocamos o foco da produção de bens materiais para o de bens 

intangíveis. Atualmente, presenciamos uma busca pelas experiências sensoriais, que são 

a marca do Hipermodernismo, característica dos nossos dias, segundo propõe Gilles 

Lipovetsky (2006) no seu livro A Era do Vazio, no qual evidencia que a experiência 

necessita de um fornecedor que tem, na essência, o fornecimento do serviço.  

 

Juntamente com a evolução da área de serviço, outro setor econômico que 

experimentou um crescimento explosivo foi o da tecnologia. Podemos dividi-la em dois 

grandes grupos: a tecnologia material e a imaterial. No primeiro grupo, assistimos ao 

aparecimento da nanotecnologia, dos artefatos da área de computação, dos instrumentos 

de exploração das novas fronteiras da física como Hubble que nos forneceu informações 

sobre o espaço por décadas. O segundo, o da tecnologia imaterial, objeto desta pesquisa, 

é aquele que não resulta em artefatos físicos, mas em mudança de paradigmas no 

comportamento do usuário, como, por exemplo, nos hábitos de consumo e na forma de 

relacionamento com outras pessoas, mediados pela tecnologia, de um modo geral por 

meio de uma plataforma de rede social. Essa divisão é bastante ampla, e tem uma 

relação direta com a forma com que cada país divide o seu orçamento para fomento de 

pesquisa e de desenvolvimento.  

 

Nos anos 80 e início dos 90, o Brasil fez uma opção pelo desenvolvimento da 

fabricação de hardware enquanto a Índia optou pelo de software que, por sinal, 

mostrou-se mais eficaz. Atualmente, o Brasil reverteu essa sua política. A geração de 

riqueza dos dois segmentos demonstra-nos que a tecnologia imaterial é claramente a que 

comandará a economia. A tecnologia material continuará sendo a base do 

desenvolvimento, no entanto, a diferenciação de todo artefato residirá na sua parte 

imaterial. Desta resulta a mudança de paradigmas no comportamento do usuário, como, 

por exemplo, nos hábitos de consumo e na forma de relacionamento com outras 

pessoas, mediados pela tecnologia, de um modo geral por meio de uma plataforma de 

rede social.  
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O modelo de transação comercial foi um dos elementos que se transformou 

substancialmente na última década, especialmente por causa do crescimento da internet, 

que continua mudando rapidamente e que será um dos aspectos principais que 

estudaremos nesse trabalho. O maior volume de consumo que trafegou pela rede Web 

no último ano (2010) continuou tendo o foco voltado para os produtos materiais, como, 

por exemplo, livros, artigos de informática etc., no entanto, podemos visualizar que 

alguns novos lançamentos começam a se diferenciar do conjunto de artigos que ora 

vemos nos anúncios das páginas da Web. 

 

Queremos analisar neste trabalho as razões dessa mudança e quais são os atores 

culturais e tecnológicos que permitiram que as novas modalidades de consumo se 

consolidassem de forma mais contundente. Queremos mostrar que o novo estágio da 

Web, a 3.0, tem as propriedades e atributos que permitem essa mudança de 

comportamento e de mercado. 

 

 Há várias questões que queremos e necessitamos abordar no nosso trabalho. 

Primeiramente, descreveremos o cenário atual da sociedade, o qual a tecnologia web 

transformou profundamente nos últimos cinco anos; depois mostramos como alguns dos 

conceitos clássicos sobre serviços foram questionados e colocados em cheque no mundo 

Web, como a pressuposição de que a prestação de serviços deveria ser presencial; 

demonstraremos que a sociedade de rede também mudou a forma como a construção do 

conhecimento se efetiva. Entendemos que essa alteração é uma consequência da 

mudança de paradigma na área de serviço, mormente no serviço de aprendizagem no 

qual novos conhecimentos são construídos. Consideramos que essa nova forma de 

geração do saber conduzirá à conexão das inteligências, naturais e artificiais. Queremos 

mostrar a trajetória percorrida pela Web 1.0, Web 2.0, Web 3.01 até atingir um 

horizonte Web X.0 quando possível. Encontraremos pelo caminho a Rede Social, a Web 

Semântica, a Ciência de Serviço e até a Inteligência Agregada ou Aumentada, que 

entendemos ser a conexão de inteligências, humanas ou não, que por ora chamaremos 

de Inteligência Aumentada em alusão à Realidade Aumentada.   

                                           
1 Os termos Web 1.0, 2.0 e 3.0 serão definidos ao longo do trabalho. No momento, considere-os como 
fases de desenvolvimento da tecnologia internet. 



19 
 

 
 

 

De forma simplificada, destacamos que sistema de serviços passa a ser a base 

das economias do mundo. Podemos lembrar que, em 1800, os Estados Unidos tinham 

cerca de 90% dos trabalhadores nas áreas rurais. Hoje, menos de 3% da sua população 

trabalha nas cadeias produtivas agrícolas, e esse pequeno grupo é capaz de fornecer 

alimento para a população do país todo, podendo, inclusive, exportar o excedente, 

contribuindo para a diminuição de déficit da balança comercial. Se fizermos o cálculo, 

em termos de produtividade, representa um aumento de um milhão de vezes para o 

setor. Peter Drucker fala de um aumento de cinquenta vezes na produtividade da 

indústria no século XX (DRUCKER, 2009, p.111). Essa produtividade, em grande 

parte, é resultado da implantação das novas tecnologias de especialização e de novos 

processos para a realização de atividades. 

 

 Também queremos fazer referência à matéria Horizon Report da New Media 

Consortium, que publica anualmente os resultados das suas pesquisas sobre o cenário 

mais provável a curto e médio prazo na adoção de tecnologia pelo segmento acadêmico 

da sociedade. Esse relatório é de 2011 com base nas pesquisas do ano 2010.  

Lembramos que a pesquisa, em especial, é importante para o meio acadêmico, pois é 

por meio desse setor que, normalmente, a sociedade valida e divulga o conhecimento e 

os hábitos tecnológicos.  

 

 No capítulo Serviço de Aprendizagem na Web 3.0, detalhamos o conteúdo desse 

relatório e analisamos a sua aplicabilidade com a finalidade de nos municiarmos com 

fatos para elaborar as conclusões do nosso trabalho.  

 

Cenário tecnológico do mundo digital para os próximos 5 anos  

Listamos as principais tendências tecnológicas segundo os relatórios de Horizon 

Report, José Telmo, Ethevaldo Siqueira, Spivack, George Siemmens, Steve Wheeler e 

de matérias cotidianas dos jornais, revistas, sites e blogs especializados em tecnologias. 

Alguns pontos são sempre concordantes: 

1. A Internet / Web continuará crescendo e a velocidade de acesso aumentará. 
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2. Os Aparelhos Móveis serão mais populares. 

3. As informações armazenadas no mundo digital continuarão crescendo 

rapidamente. 

4. Os mecanismos de busca de informação estão sendo aperfeiçoados.   

5. Os novos entrantes do mundo digital (Geração NEXT) já estão mais “letrados”, 

com muito mais habilidades digitais do que as gerações passadas. 

6. O mundo está mais conectado digitalmente por meio de Rede Social. 

7. A troca de informações e a colaboração via Web está cada vez mais rápida. 

 

Citamos apenas algumas constatações que fizemos empiricamente e que, por sua 

vez, estão sendo confirmadas pelos especialistas mencionados acima.  

O ponto nevrálgico do trabalho é a rede Web, que será estudada e analisada e 

que é, cada vez mais, uma rede colaborativa de serviços. Pode parecer trivial, mas 

colaborar implica compartilhar tarefas e serviços na essência, porém vários aspectos 

dessa partilha não foram ainda devidamente estudados e definidos inequivocamente. Por 

essa razão, temos o objetivo de trazer os estudos da Ciência de Serviços para o mundo 

da Web, em especial da Web 3.0 que representa um estágio mais maduro da rede 

colaborativa.  

 

Revendo o ano 2010 sob essa perspectiva, provavelmente o fato de maior 

relevância tenha sido o crescimento do Facebook concebido por Marc Zukerberg, já que 

o ritmo de adesão por parte da população ao site foi mais rápido que o fenômeno do 

Orkut. O seu valor de mercado, em agosto de 2010, já era estimado acima de 33 bilhões 

de dólares, matéria de Folha de São Paulo2, e hoje, esse valor já é muito maior. A lógica 

da tecnologia normalmente confirma o fato de o sucessor ser melhor do que o 

antecessor, pois tem a vantagem de conhecer os erros deste último e a possibilidade de 

criar algo ou muitas coisas melhores que as anteriores. É natural afirmar que o 

                                           
2 FACEBOOK, Valor de mercado do Facebook chega a US$ 33,7 bi e supera Yahoo! e eBay,in: 
Folha de São Paulo, 25/08/2010, caderno TEC. 
 (http://www1.folha.uol.com.br/tec/788640-valor-de-mercado-do-facebook-chega-a-us-337-bi-
e-supera-yahoo-e-ebay.shtml). Acesso em: 30/08/2010 
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Facebook seja mais atraente que o Orkut e, na prática, a sua adoção é incontestável. 

Estimamos que, em 2011, assistiremos a uma continuidade dessa tendência. 

 

Recordemos que o uso da internet começou como um meio de troca de e-mail 

(web 1.0) e uma infraestrutura de armazenamento de informações, os quais 

estabeleceram as bases para desenvolvimento das funcionalidades futuras, com o 

objetivo de fazer conexões entre os pares (Peer-to-Peer). Essas conexões foram 

fundamentais para a construção de redes sociais. Faltava aos internautas a cultura digital 

e, desde o início da década de 2000, esse aprendizado ocorreu na prática pela troca de 

música via internet, prática essa, condenada pelas empresas fonográficas, mas que foi 

muito importante em termos de aprendizagem, aculturamento e mudança de 

comportamento. As bases da Web 2.0 estavam lançadas! Lembramos aqui que, em 

meados de anos 90, os gurus de TI afirmavam que a Nova Economia estava tornando 

obsoleta a Economia dos Bens Físicos, pois o mundo já era mais virtual e menos 

concreto (brick and mortar) e o comércio ocorreria apenas na rede.  

 

Logo a seguir, assistimos ao já conhecido “estouro da bolha”. A partir desse 

momento, a internet obedeceu novamente à curva da inovação tecnológica, ou seja, 

ocorreu a euforia inicial, passou-se depois para a descrença e indiferença e, pouco a 

pouco, houve uma nova adoção, mais cautelosa, usando mecanismos aperfeiçoados e 

implementando as correções a partir das lições aprendidas e, finalmente, houve um 

crescimento consistente dessa inovação, agora ajustada. Assistimos em 2010 à 

consolidação da rede social como meio de comunicação interpessoal com a incrível 

aceitação da população de faixa etária acima de 45 anos3, que representa mais de 20% 

dos usuários da rede social Web. 

 

Podemos afirmar que muitas novas profissões têm a sua origem em inovações da 

Web, sejam elas ligadas diretamente à tecnologia, ou simplesmente à geração de 

conteúdo para ser consumido por meio de rede. Os meios transacionais agora são 

prioritariamente direcionados para a rede ou, no mínimo, uma grande parcela deles é 

                                           
3 http://www.checkfacebook.com/ (acessado em 26/07/2011) 
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voltada e desenhada para ser consumida pela internet. As culturas dos países estão 

sendo ajustadas e mudadas pelas trocas de informações e pela interação em tempo real. 

O cenário que melhor descreve a nova década é o de uma sociedade conectada, mediada 

pela rede social. É o palco digital descrito pelo colunista Telmo (2011) no seu artigo O 

que promete 2011, que apresentamos no capítulo I.  

O que acontecerá com a mudança de paradigma no uso de tecnologias?  

a) Informação na Rede 

A grande tendência do mundo de informações é que se concretize o proposto na 

frase de Al Gore repetida no Campus Party 2011: “Informação é poder”. 

Aparentemente, essa frase é conhecida há décadas, mas o seu significado, hoje, é 

exatamente o contrário do passado. Anteriormente, quem tinha a informação tinha o 

poder. Agora, a informação está ao alcance de todos. Quando a “rede” sabe das 

informações, todos têm o poder. Al Gore disse explicitamente: "Sigam os seus corações, 

mantenham o sonho vivo e defendam a internet. Ela não deve ser controlada por 

nenhum governo ou grande corporação em prol de outros interesses que não seja o bem 

da população4".  Nos capítulos seguintes, retomamos essa questão. 

 

b) Serviços na Rede 

Um fato importante que surgiu nesse período foi a consolidação da Ciência do 

Serviço como nova área de pesquisa na academia. Essa nova área epistemológica 

focaliza uma questão essencial da sociedade atual, a área de serviço. Ela desempenha 

um papel fundamental do ponto de vista econômico, pois a economia mundial gira em 

torno da área de serviços principalmente nos países desenvolvidos, que já passaram da 

fase de produção agrícola, da industrial e que agora têm grande parcela das suas 

atividades econômicas baseadas em serviço. Mas por que precisamos dessa área na 

universidade? É muito importante notar que, somente em 2007, o Congresso Americano 

considerou essa área como eixo do conhecimento com dotação orçamentária, portanto, 

como uma área epistemológica, com o desenvolvimento de estudos e pesquisas 

próprios.  

                                           
4
http://www.tecmundo.com.br/7783-palestra-com-al-gore-e-tim-berners-lee-e-a-principal-

atracao-da-campus-party.htm. Acessado em 15/02/2011 
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O setor de serviços vem apresentando, nos últimos anos, crescimento sem 

paralelo na história humana. Grandes empresas industriais estão descobrindo que nunca 

foi tão elevada a necessidade de inovação para o seu crescimento econômico e que esses 

aspectos passam pelo aumento da qualidade e da produtividade dos seus níveis de 

serviço. 

Os serviços estão no palco central da concorrência global (SPOHRER, 2010), e 

essa tendência leva-nos a acreditar que, hoje, o desafio da área de serviço é a integração 

da tecnologia dos negócios, dos clientes e das inovações. 

A mudança das empresas para o foco nos serviços implica uma alteração sócio-

tecnológica dos sistemas operacionais. Atualmente, os clientes raramente compram um 

sistema de TI, mas sim um modelo de negócio (retorno sobre o investimento), bem 

como um modelo de mudança organizacional (re-engenharia de processos), que tornam 

a tecnologia uma solução para um problema empresarial. Logo, uma empresa 

especializada em TI caminha para se transformar em uma empresa de serviço. 

A importância do serviço de inovação pode ser apresentada como um exemplo 

simples. Segundo Spohrer (2008), o relatório anual de inovação da IBM, orientado a TI, 

do ano de 2004, descreve as margens de lucro para diferentes partes do seu negócio: 

softwares tinham margem de lucro de cerca de 90%, enquanto serviços tinham margem 

de apenas 25%. Se duplicasse sua produtividade, a empresa de serviço obteria margens 

superiores a 60% e se melhorasse sua produtividade por dez vezes, sua margem 

resultaria num lucro superior a 90%. 

Em síntese, as economias do mundo estão se tornando um grande sistema de 

serviço, pois basta considerar o exemplo que já foi mencionado anteriormente: em 1800, 

os Estados Unidos tinham cerca de 90% dos trabalhadores em fazendas. Hoje, menos de 

2% são empregados nas atividades agrícolas com uma produção de alimentos muito 

maior do que na época anterior. Os trabalhadores de alta produtividade migram de 

baixos valores para altos valores de porções da economia. O valor é determinado pela 

oferta e procura, a baixa oferta e a alta demanda criam valor econômico. A 

produtividade em grande parte é resultado da tecnologia de especialização de novos 

processos para a realização de atividades.  

c) Rede mais inteligente 
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Qual é o papel da Web 3.0 dentro desse contexto? Como grande parte do serviço 

é executada “presencialmente”, pois a interpretação humana do que consiste o serviço a 

ser executado é o ponto nevrálgico para que haja qualidade no resultado, a Web 2.0 não 

se mostrou suficientemente madura para transmitir essa complexidade de especificação 

para os usuários, porque requer um treinamento de longa duração de como comunicar 

por meio da rede. Faltava uma semântica apurada na linguagem Web. Não temos dúvida 

de que estamos no ponto de inflexão no qual boa parte dessa dificuldade será resolvida. 

Aqui reside a nossa motivação em estudar esse assunto já tão presente no nosso dia-a-

dia. 

 

d) Inteligência na Rede 

Assim, o nosso desafio é estudar e entender como os usuários do mundo digital 

estão reagindo a essas mudanças e quais são as suas reações. As técnicas de 

segmentação, normalmente, dividem os usuários em grupos geográficos, étnicos, 

demográficos, pela semelhança no comportamento de compra e no relacionamento entre 

grupos de pessoas, que, no nosso entender, é uma abordagem que não explica 

plenamente o comportamento desse usuário na era da mudança tecnológica, a qual 

apresenta novas ofertas de bens e serviços e reclassifica os grupos segundo a sua 

adaptabilidade à inovação tecnológica. Queremos ampliar os horizontes neste estudo, 

analisando esse novo contexto com perspectivas adicionais, para finalmente se ter uma 

caracterização dos grupos de usuários que leve em conta outros aspectos sociais e 

comportamentais, que são gerados e adicionados aos perfis dos usuários. Em outras 

palavras, as inteligências humanas e as inteligências artificiais colaborarão para 

possibilitar a criação de uma nova cultura, de novos comportamentos e de sociedade 

conectada. 

 

Proposta complementar 

Queremos estudar as mudanças nas diversas camadas da sociedade, classificadas 

pela utilização das tecnologias digitais e pelo seu posicionamento no mundo virtual, nas 

suas reações e capacidade de absorção das novidades digitais. Entender as diferentes 

formas de os indivíduos interagirem com o universo digital e os impactos das 
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tecnologias nos comportamentos individuais e em comunidade é outro objetivo 

pretendido. Para tanto, os seguintes pontos serão considerados: 

1– descrever o novo cenário da Web 3.0 com ênfase nos aspectos de 

acessibilidade dos serviços inclusos na rede semântica, nomear e classificar as 

tecnologias presentes no mundo contemporâneo e apresentar o papel da Ciência de 

Serviços perante esse cenário. 

2 - Analisar a adaptabilidade dos usuários na utilização dos recursos digitais 

oferecidos pela Web, e estimar a sua capacidade no enfrentamento das novas 

funcionalidades, especialmente nos serviços que estão sendo oferecidos e, 

finalmente, descrever o aprendizado e a experiência de uso das novas ofertas. 

O que foi descrito neste tópico remete-nos a uma conclusão preliminar: não 

estamos vivendo uma era de mudança de tecnologia, mas, sim, a mudança da era 

tecnológica. Olhando para os usuários da nova geração de tecnologia, indagamos: Será 

que uma nova geração de usuários já foi criada? Se observarmos atentamente todos os 

usuários da nova classe de aparelhos, por certo vamos concluir que há mais de uma 

categoria de usuários. Alguns usam extensivamente todas as funções desses artefatos 

(um pequeno grupo de usuários), outro grupo usa o telefone celular apenas para receber 

ligações, pois acha complicado discar o número dos telefones e depois ainda ter que 

apertar “send”, apesar de todos eles usarem os mesmos novos aparelhos. 

Voltando os nossos olhos para o grupo de usuários da revolução digital, 

percebemos que começam a surgir abismos profundos entre diferentes grupos de 

pessoas e não podemos dividi-los apenas em excluídos digitais e os digitalmente 

incluídos. As subcategorias crescem, as idades desses grupos de usuários se sobrepõem, 

as características dessa segmentação passam a ser um desafio tanto para os 

pesquisadores tecnológicos como para os pesquisadores sociais.  

Um exemplo desse grupo é o de usuários dos Wiki’s, uma iniciativa 

essencialmente colaborativa para o mundo da pesquisa, que rapidamente se alastrou 

para o mundo dos negócios. Tapscott e WIillians (2008), no seu livro: Wikinomics – 

How Mass Collaboration Changes Everything, relatam que a colaboração na 

comunidade virtual é definitivamente um assunto que deve ser estudado pelas grandes 

corporações, quando na prática, poucos anos depois, percebe-se que esta necessidade é 

estendida para todas as corporações independente do seu porte. 
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A última grande inovação tecnológica Web 2.0 realça o papel do mundo dos 

negócios participando da porção do mundo digital que anteriormente era apenas 

reservada para a geração videogame. Essas inovações não trazem grandes novidades 

tecnológicas do ponto de vista de hardware, mas elas usam-no como apoio para aplicar 

novos conceitos de se trabalhar com a comunidade virtual e em comunidade virtual, 

gerando, assim, um novo comportamento social e colaborativo. 

A rápida mudança, que experimentamos no cenário tecnológico-social nos 

últimos cinco anos, remete-nos a prospectar esse novo cenário. A análise preliminar 

sobre a adaptabilidade dos usuários dos meios de comunicação cotidiana, por exemplo, 

o telefone celular, o qual lança regularmente novas funcionalidades, revela que, na 

prática, a maioria dos novos proprietários que acabam de adquirir esses aparelhos 

desconhece as funções embutidas nos aparelhos recém adquiridas ou tem dificuldade de 

usar as novidades. A compreensão sobre a velocidade de aprendizagem desses 

proprietários e a adaptabilidade às novas facilidades representam respostas a mudanças 

sociais e de comportamento que podem gerar novos conhecimentos neste campo 

epistemológico. Portanto, este estudo tem a sua importância centrada no entender do 

comportamento de cada um dos segmentos dos usuários, as razões que levam um 

usuário a se mover de um segmento para outro e os fatores que bloqueiam essa 

“mobilidade sócio-digital”.  

 

Tema central da Tese 

 O tema central da tese é o desenvolvimento da Web, com foco principal na Web 

3.0. Buscaremos descrever, analisar e refletir que esse desenvolvimento modificou 

substancialmente o nosso cotidiano e, em especial, a área de serviços. Além disso, as 

grandes organizações, as universidades reconhecem que o setor da economia que mais 

cresce é o de serviços, mas pouco se investiu para pesquisar a área de forma mais 

sistemática a fim de aumentar a qualidade dos serviços prestados. Ao olharmos para os 

dois assuntos -- Web e serviços -- percebemos vários pontos de convergência, portanto 

queremos, por meio desse trabalho, estudar a sinergia existente no desenvolvimento da 

Web e a Ciência de Serviço. O estágio atual da Web, que, no momento, denominamos 

Web 3.0, já explora os avanços da ciência de serviço e tem um dos fundamentos na Web 

Semântica do ponto de vista tecnológico, além dos outros que mencionaremos no 

desenvolvimento desse trabalho.  
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Objetivos 

 O objetivo do trabalho é descrever e analisar a trajetória percorrida pela Web 2.0 

até 3.0, que teve como principal característica ser uma rede colaborativa, rede social, 

interligando pessoas, compartilhando informações, mudando estruturas sociais e 

influindo nas políticas internas das nações, como, por exemplo, no levante no Oriente 

Médio, que culminou no dia 14/2/2011, quando o ex-presidente do Egito, Hosni 

Mubarak, deixou o poder, após mais de 30 anos no cargo e depois de 18 dias de revolta 

popular articulada por meio de mídias sociais, uma vez que os meios de comunicação 

foram controlados5. Podemos constatar que a Web entra num novo estágio de troca de 

informações e de serviços. Esse entendimento já é aceito pela sociedade sem 

necessidade da comprovação acadêmica, porém para que as instituições e a sociedade 

possam se desenvolver na área da Web com solidez e possibilitar o exercício da gestão 

nos processos de troca de serviços de forma mais disciplinada, é necessário que 

recorramos a novas disciplinas, inclusive e principalmente as da Ciência de Serviços. 

 

O Método Científico Aplicado 

 Metodologicamente, o trabalho está baseado no Capítulo 4 do livro 

Comunicação e Pesquisa (SANTAELLA, 2001), contudo, pela característica do 

trabalho que analisa os fatos, as descrições e as  ferramentas tecnológicas com pouco 

tempo de existência, muitas das referências são provenientes da própria Web, pois não 

houve intervalo de tempo suficiente para a edição impressa dos artigos de pesquisadores 

notáveis dos assuntos que estamos focando. Procuramos utilizar, ao máximo, os livros 

eletrônicos, ou e-books no formato Kindle, da Amazon, ou do Google Books ou a 

Biblioteca do iPAD. Uma das consequências de se usar e-books é a perda das 

referências de páginas internas dos livros, (a exceção são os livros escaneados que 

continuam com a sua numeração de páginas conservada do original), aspecto que criou 

algumas dificuldades de referências e de citações.   

 

Estrutura da Tese 

                                           
5
http://www.toolinterativa.com.br/blog/social-media/como-o-facebook-e-o-twitter-ajudaram-a-derrubar-

o-presidente-do-egito/ 
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A tese está estruturada da seguinte forma: 

Introdução 

Cap I. De Web 0.0 a Web X.0 

Cap II. Web 3.0 

Cap III. Ciência de Serviços  

Cap IV. Os Serviços da Web 3.0 

Cap V. Perspectivas Futuras e Conclusão 

 

 

Capítulo I - Da Web 0.0 a Web 2.0 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever a história da comunicação da 

informação e transmissão do conhecimento desde a invenção da impressa com ênfase 

nas inovações do mundo da Web. Os seguintes tópicos serão abordados: O Início - Web 

0.0 a Web 1.0; a Web 2.0; a Banda Larga; as Redes Sociais; os Aparelhos Móveis; o 

Comércio Eletrônico; a Realidade Aumentada e a Computação em Nuvem. 

1.1. O Início – Web 0.0 a Web 1.0 

  

O desenvolvimento no campo da tecnologia de informação experimentou um 

crescimento ímpar na quantidade de dados disponíveis no mundo nos últimos dois 

séculos. Comecemos pela invenção da impressão gráfica, em 1439, por Johannes 

Gutenberg, até chegarmos ao Projeto Gutenberg de livros digitais com centenas de 

milhares de livros que estão disponíveis para serem baixados gratuitamente pela rede 

pelos leitores de e-books. Esse histórico pode ser visto no Infografo (Figura 1.1) de 

Marinho (2011).  
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Figura 1 - Infografo Visual Loop sobre Revolução Impressa 

 

Queremos enfatizar, nesse percurso, um dos aspectos do estudo – a mudança no 

processo de aprendizagem na era Web, como resultado da inovação tecnológica, pois 

testemunhamos essa transformação de forma mais acentuada a partir do início do século 

XXI, uma vez que o progresso da sociedade está ligado à inovação e à sua adoção pelos 

usuários e a curva do aprendizado da nova tecnologia é o fator determinante na 

velocidade do acolhimento das novidades. Essa forma de aprendizagem aconteceu na 

prática, não está registrada em livros, mas a curva de adoção se dá com bastante 

precisão.   

Constatamos que, na maioria dos casos, a adesão a essas inovações não se inicia 

na Academia e, paradoxalmente, a academia é uma das instituições que apresenta maior 

lentidão em se adaptar às inovações que a população já consagrou. Um exemplo típico é 
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a disponibilidade da bibliografia acadêmica dos resultados de pesquisa recente que, por 

enquanto, não têm a mesma velocidade de consolidação por meio impresso, comparada 

com a publicação por Web, a solução transitória são as publicações dos blogs, mídias 

sociais e e-books para permitir a interação e feedbacks mais ágeis. Essas informações 

não estão impressas em livros tradicionais ou em artigos científicos publicados nos 

moldes conhecidos do mundo acadêmico. A publicação multimidiática, como, por 

exemplo, os e-books, normalmente, estão no formato de hipertexto, impossibilitando-

nos citar as referências bibliográficas por páginas, pois eles normalmente não 

implementam o conceito de página. Quando possível, usamos a citação location no 

nosso trabalho.    

 

No capítulo Ciência de Serviço na Educação, tratamos desse assunto, pois o 

desenvolvimento da Web certamente requererá uma mudança radical no mundo 

acadêmico exigindo, dessa forma, um dinamismo muito maior que a sua atual postura 

conservadora. 

 

Na pré-história, houve uma grande preocupação em acumular os conhecimentos 

em figuras nas cavernas e, na Antiguidade, em pergaminhos e, depois, com a invenção 

da imprensa, tivemos a grande revolução por meio de livros que possibilitou a formação 

de bibliotecas públicas nas cidades que foram também marcas das universidades. Esse 

privilégio, no passado, era reservado apenas a poucos lugares, tais como, as famosas 

bibliotecas da Antiguidade, a de Alexandria no Egito, a da cidade de Éfeso e a de 

Pérgamo. Hoje, as bibliotecas ainda guardam, de forma simbólica, o conhecimento, a 

sofisticação intelectual, a qualidade acadêmica das instituições, sejam elas educacionais, 

sejam elas institutos de pesquisa, sejam acervos pessoais, por exemplo, como o de José 

Mindlin doado à USP, após o seu falecimento.   

 

A evolução da internet trouxe a quebra de paradigmas para as novas gerações As 

ferramentas de e-books dão a condição de os jovens terem em prateleiras virtuais 

milhares de livros, alguns deles armazenados em seus computadores e, muitos deles, 

nos servidores pelo mundo.  
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Logo, podemos concluir que o desenvolvimento da imprensa foi o estágio inicial 

da divulgação da informação e do conhecimento na sociedade. O entendimento da 

grande importância da comunicação esteve presente desde o império romano quando 

foram edificadas as estradas imperiais partindo de Roma para toda a Europa e Ásia 

conectando, assim, a corte com todo o território subordinado, o que é traduzido pelo 

ditado: “todos os caminhos levam a Roma.”. O conceito romano foi revisitado, embora 

não explicitamente, no livro de Gates, Domonkos (1999) com a visão da A Autoestrada 

da Informação (Information Superhighway).   

 

Essa idéia também é compartilhada por Don Tapscott, reconhecido estudioso da 

Internet, que afirma, em sua entrevista à revista Veja, que: “a internet não muda o que 

aprendemos, mas o modo como aprendemos – e o impacto disso será tão intenso quanto 

a invenção dos tipos móveis da imprensa do Gutenberg”. (TAPSCOTT, 2011). Na sua 

opinião, não vivemos somente na era da informação, mas também na da colaboração. 

Essa mudança altera profundamente os relacionamentos nas empresas e também a 

dinâmica dos governos. Quando saímos da sociedade agrária, houve um catalisador 

tecnológico chamado prensa móvel, que quebrou o oligopólio do conhecimento e o 

democratizou. Esse fato repercutiu nas instituições de poder vigentes na época, a Igreja, 

as monarquias e os governos coloniais. Essa trajetória também está sendo percorrida na 

história da Web, na qual o fator tecnológico participa como um dos personagens 

principais do processo da mudança sócio-econômica da sociedade contemporânea.  

 

É objetivo, neste capítulo, apresentarmos a evolução da Internet desde a sua 

criação até o presente, mostrando as suas consequências no nosso cotidiano e, 

principalmente, as mudanças nos conceitos de serviço. 

 

Neste ponto, podemos conectar dois eixos de nossa pesquisa: Informação e 

Comunicação. Claramente, podemos separar os dois componentes do estudo: os dados 

que foram replicados por meio de impressão gráfica e as estradas que permitiram o 

envio do material impresso para diversas localidades com uma velocidade muito maior, 

multiplicando, dessa forma, a presença das informações a um número maior de pessoas. 

Essa é estrutura comunicacional concebida desde Antiguidade. É a Web 0.0! 
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Obviamente, esse é o paralelo que estabelecemos com a Web 1.0 em que a 

imprensa está representada pela rápida multiplicação dos arquivos digitais e a estrada 

romana é uma metáfora da rede de comunicação Internet. 

 

A Web 1.0 é, além desse paralelo, um meio pelo qual os usuários mudaram a sua 

forma de comunicar. Atualmente, as cartas escritas à mão, postadas no correio, 

diminuíram de volume, e o e-mail, literalmente, carta eletrônica, começou a substituir 

rapidamente a convencional. A Certificação Digital substituiu a assinatura física, e 

assim por diante. Em outras palavras, houve uma mudança radical, pois passamos do 

Mundo Analógico para o Mundo Digital. As fotografias são digitais, porque as 

possibilidades de multilinearidade providas pelo mundo digital enriquecem a forma de 

expressão. O computador pessoal já é parte dos lares, e, como conseqüência, já nos 

desfizemos da máquina de escrever. Com a Web 1.0, podemos armazenar alguns artigos 

científicos nos discos winchesters (HD´s) e transmiti-los via Internet para outros 

pesquisadores.   

 

As características da Web 1.0 podem ser resumidas pelos seguintes pontos: 

• Computador pessoal se torna popular 

• Os aplicativos de produtividade de usuários são ferramentas de uso diário 

• Windows se firma como sistema amigável para o usuário final 

• A computação gráfica é utilizada por leigos 

• As redes de comunicação deixam de ser uso exclusivo de governos e empresas e 

o seu uso passa a ser estendido a pessoas físicas 

• Inicia-se a migração do analógico para o digital  

• O comércio eletrônico toma o primeiro impulso 

• O comércio eletrônico sofre revés com o estouro da bolha do e-Commerce 

• A telefonia móvel ganha o momentum 

 

1.1.1. Web 2.0 - A era da comunicação interpessoal e o aprendizado para a 
colaboração 
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A Web 2.0 é um termo bastante utilizado no mundo Web. Ela possui algumas 

características que diferem da Web 1.0. O´Reilly (2005), no seu artigo o que é Web 2.0, 

cita sete pontos que a identificam: 

 

1.1.1.1. A Web como Plataforma 

 

Como muitos conceitos importantes, a Web 2.0 não possui fronteiras claramente 

definidas, mas apenas um centro gravitacional. Podemos visualizar esses conceitos 

representados pelos desenhos (elipses) que estão ligados ao centro (retângulo), alguns 

mais perto, outros mais distantes. Vide figura abaixo. 

 

 
 

Figura 2. Mapa mental da Web 2.0 

É importante fazermos uma pausa para explicar o que entendemos sobre 

plataforma. Uma plataforma é um conjunto de recursos que fornece uma base, um 

conjunto de suporte, estrutura, que permite que se desenvolvam e construam outras 

funcionalidades ou aplicações, que são as facilidades utilizadas pelos usuários. Podemos 

exemplificar com as plataformas marítimas da Petrobrás, onde são instaladas todas as 

ferramentas e tubulações para a extração de petróleo. 
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Assim, todo computador necessita de plataformas para funcionar, como, por 

exemplo, o sistema operacional Windows, o Linux, os Sistemas de Banco de Dados, e, 

sobre eles, é instalado o pacote Office, que é a aplicação para os usuários finais. Por sua 

vez, esses usuários podem construir um aplicativo baseado em Excel, (nesse caso, eles 

estão construindo outra camada de plataforma) para ser usado por outra categoria de 

usuários, pois eles utilizarão o conjunto das planilhas construídas a partir do Excel sem 

necessidade de saber empregar os recursos do Excel. Portanto, o Office passou a ser 

uma plataforma.  

 

Podemos redefinir a plataforma como sendo uma camada de serviços que 

usamos para construir uma aplicação, ou nos ajude a procurar uma informação do 

computador ou mesmo que nos entretenha. Seja isso algo físico ou virtual, digital. 

Também queremos olhar, sob outra perspectiva, o software. Depois de ter trabalhado 

muitos anos com software, considero-o a materialização de um serviço. Ele faz com que 

o computador trabalhe por nós, de forma repetida, realizando um serviço que teríamos 

de fazer, como, por exemplo, emitir um pedido manual com caneta, bloco de notas e 

papel carbono, muitas vezes por dia. 

 

As plataformas computacionais são implementações de um conhecimento 

agregado e acumulado, que possuem uma arquitetura com componentes bem definidos,  

denominados Framework, e que serve de base para outras implementações. 

Normalmente, ela é baseada em tecnologias, selecionadas em função de uma estratégia, 

com objetivos bem definidos e que abriga possíveis extensões.  

 

Os softwares, que fazem parte dos estudos da Ciência de Serviço, cobrem duas 

camadas distintas, a primeira, a camada de serviços facilitadora: infraestrutura e 

ferramental. São serviços que implementam redes sociais, B2B, SOA, Web Services. A 

segunda são serviços funcionais, como, por exemplo, a transação de compra de um 

eletrodoméstico pela internet. Nesse caso, usa-se a plataforma para dar baixa aos 

produtos do armazém, agenda-se a transportadora, emite-se a nota fiscal etc. Aqui temos 

o ciclo completo de serviço, que envolve meios físicos, e aqui participa a parcela da 

economia real, produtos e bens físicos, logística etc. juntamente com a plataforma de 

software. 
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1.1.1.2. Conectar a inteligência Coletiva 

A utilização dos links externos nas páginas e documentos torna os silos de 

informações abertos, consequentemente foi criada a interdependência dos sites, páginas 

e documentos. 

 

1.1.1.3. Dado é o próximo componente do núcleo 

 

Todos os buscadores têm os seus mecanismos de pesquisa fundamentados nos 

gerenciadores de banco de dados especializados, como, por exemplo, a web crawl da 

Google, o diretório da Yahoo e assim por diante. A competência central de todas as 

empresas Web 2.0 é o gerenciamento de banco de dados. Esses dados são diversos em 

categorias, formatos e natureza, como, por exemplo, a base de dados para a Streetview 

da Google é bem diferente da base de bibliografia da Amazon.   

 

1.1.1.4. O fim do ciclo de versões de software 

 

Quando olhamos para software como produto, é bastante claro que cada produto 

tem o seu ciclo de vida, e, dessa forma, também requer novos lançamentos, ou como 

release, ou como versões, ou mesmo como um novo produto. Como os modelos de 

negócio dos grandes desenvolvedores de software são modelos de serviço (SaaS 

Software as a Service), aqui citamos o Facebook e o Google. 

Como provedores de serviços, eles precisam da melhoria contínua para sobreviver, e a 

cada dia deve haver algo novo, pois não se pode esperar pela próxima versão. Esse 

efeito também é conhecido como “eterno beta”. 

 

1.1.1.5. Modelo de programação mais simples 

 

Há duas grandes tendências de programação para os desenvolvedores de 

software para a  internet. A primeira, que é a mais completa e sofisticada, atende aos 

requisitos de segurança contra hackers. Ela utiliza tecnologia de engenharia de software 

avançada, e baseada em arquitetura bastante bem definida. A segunda utiliza 
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tecnologias mais simples, muito fáceis de ser copiadas e reutilizadas por terceiros. Pela 

lógica, quanto mais avançamos tecnologicamente, mais utilizaremos a primeira 

abordagem, porém a prática  mostra-nos que foi a segunda que se tornou mais popular. 

A possibilidade de se copiarem códigos e de se incorporar parte deles nos programas 

dos pequenos desenvolvedores estende os serviços dos grandes desenvolvedores como o 

Google. Um dos exemplos típicos é o Google Maps, que, pela facilidade de cópia dos 

códigos, levou os pequenos desenvolvedores a oferecerem muitos serviços baseados no 

Google Maps,  o que é altamente positivo para o Google. 

  

1.1.1.6. Software está acima de um único artefato 

 
A multiplicidade de artefatos oferecidos ao mercado, que têm acesso à internet, 

tirou a plataforma PC como o único e principal meio de navegar na Web. Os 

smartphones, tablets, TV´s inteligentes, automóveis etc. têm conexões com o mundo 

Web. Para que os programas desenvolvidos possam ter um tempo de vida maior, eles 

têm que suportar mais de um dos artefatos citados acima, geralmente esses softwares 

possuem “plugin” ou “driver” (suporte específico) para vários tipos de artefatos. 

 

1.1.1.7. Experiências ricas do usuário 

 

Os navegadores atuais estão substituindo paulatinamente os desktops, porque por 

meio dos browsers nós podemos redigir um documento e disponibilizá-lo 

imediatamente de forma compartilhada para o nosso time de projeto, assim como 

podemos, em seguida ou simultaneamente, assistir a um vídeo para logo depois, sem 

fechar o navegador, acessar os e-mails e bater um papo com o chat disponível no 

webmail ou na página da rede social que está aberta ao lado. O que acabamos de 

descrever retrata a riqueza da experiência por meio de uma interface única, sem a 

necessidade de fazer vários login’s. Atualmente, essa diversidade funcional das 

interfaces nos traz uma experiências muito mais rica do que conhecíamos com a Web 

1.0 

 

Listamos abaixo algumas das diferenças no tocante aos aplicativos 

característicos da Web 1.0 versus a Web 2.0 
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Web 1.0   Web 2.0 
DoubleClick --> Google AdSense 

Ofoto --> Flickr 

Akamai --> BitTorrent 

mp3.com --> Napster 

Britannica Online --> Wikipedia 

personal websites --> blogging 

evite --> upcoming.org and EVDB 

domain name speculation --> search engine optimization 

page views --> cost per click 

screen scraping --> web services 

publishing --> participation 

content management systems --> wikis 

directories (taxonomy) --> tagging ("folksonomy") 

stickiness --> syndication 

 

Figura 3. Comparativo do Web 1.0 X Web 2.0,  fonte: Tim O´Reilly(2005) 

 

A análise da figura acima nos indica que a grande maioria dos programas, sites e 

conceitos da Web 1.0 já não estão em uso em 2011. Ao olharmos para os seus 

correspondentes da Web 2.0 nós verificamos que alguns itens já deixaram de ser 

populares, por exemplo, Napster, BitTorrent, enquanto que Wikipedia se mostra cada 

dia mais forte. Esse quadro também nos mostra que Web 2.0 já indicia estar entrando na 

fase da meia-idade.  

 

A figura a seguir mostra-nos as palavras características do mundo Web 2.0 como 

parte da palestra que Tim O’Reilly proferiu no evento Summit 2.0 em 2009. 
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Figura 4. Palavras (Inglês) que caracterizam Web 2.0, fonte: Tim O´Reilly (2009) 

Na figura acima, o tamanho das palavras representa a importância das palavras 

dentro do contexto Web 2.0 normalmente pelo número de aparições dessas palavras. No 

caso, Convergence, Remixability, Standardization, Economy, Design, Usability e 

Participation, são as principais palavras. 

 

Podemos adicionar também as seguintes ponderações:  

A Web 2.0 tem o foco no usuário, enquanto a Web 1.0 centrou-se no conteúdo 

fornecido por uma pequena população que dominava as técnicas das páginas estáticas. 

As aplicações da Web 2.0 têm democratizado a web por meio da priorização dos 

conteúdos gerados e mantidos pela conectividade social. Em uma entrevista, Rupert 

Murdoch, dono da NewsCorp disse a Stephen Reiss da revista Wired, em 2006, logo 

após a aquisição de MySpace,  declarou o seguinte6 sobre a Web 2.0:   

Para achar algo comparável, você tem que voltar 500 anos, para imprensa, o 

nascimento da mídia de massa (...). A tecnologia está tirando o poder dos 

                                           
6 http://web20andlanguagelearning.wikidot.com/what-is-web-2-0 

 



39 
 

 
 

editores, casa editor, o poder comunicacional vigente, a mídia da elite. Agora é o 

povo que está tomando o controle. (tradução livre)  

Portanto, podemos adicionar o oitavo ponto que caracteriza a Web 2.0: a 

mudança do poder comunicacional e do controle central (incluindo o poder público e os 

grandes grupos comunicacionais) para a população. 

 

Embora não haja registro claro de datas para determinar o período em que a Web 

2.0 foi lançada e adotada, segundo autores como Spivack (2009), ela teve seu início em 

2001 e perdurou até 2010 aproximadamente. A figura 2.5 mostra esse percurso. 

 

 
Figura 5. Evolução das gerações Web segundo N. Spivack 

O termo 2.0 foi largamente utilizado e explorado comercialmente com 

conotações de “Moderno”, “High Tech” e “Conectado”.  

Podemos citar várias inovações tecnológicas e fatos que acompanharam e/ou 

viabilizaram a “versão Web 2.0”: 

• tecnológicas de conexão – Banda Larga Popular; 

• redes sociais; 

• aparelhos móveis “Always On” – Conexão Permanente; 

• convergência digital; 
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• decolagem do Comércio Eletrônico; 

• outras tecnologias agregadoras da Web, enriquecedoras da experiência do 

usuário; 

• “cloud computing” - computação em nuvens; 

• aprendizagem digital, a fundamental, e a cultura digital digerida e pronta para a 

próxima fase do jogo. Essa palavra não está adequada ao contexto.  

 

Detalhamos em seguida cada um dos itens acima. 

 

1.2.  Banda Larga 

 

1.2.1. Universalidade de Acesso 

 

Ao analisarmos o cenário da Cibercultura, não podemos deixar de notar uma 

iniciativa global, proposta para a área da educação por Nicholas Negroponte, co-

fundador do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT) que também 

foi um marco para a viabiliazação da Web 2.0. Ele desenhou e fabricou para países em 

desenvolvimento laptops de US$ 100,00 (na prática custaram um pouco mais) para 

atender às necessidades das crianças pertencentes a camadas da população de baixo 

poder aquisitivo, com a finalidade de diminuir o fosso da exclusão digital. Essa 

iniciativa não visou apenas a que as crianças pudessem usar um computador de forma 

isolada, mas, acima de tudo, objetivou que esse equipamento possibilitasse conectar a 

criança ao mundo Web, viabilizando, dessa forma, o aprendizado interativo e a 

educação a distância. Um dos marcos importantes alcançados nessa direção foi dado 

pelo Paraguai, que, em meados de 2009, instalou computadores pessoais em TODAS as 

escolas públicas do Ensino Fundamental I. (KOO, 2009) 

 

1.2.2. Banda Larga no Brasil 

 

Um dos alicerces da internet é a infraestrutura de Banda Larga. Assim como a 

ferrovia, a rodovia, a produção da energia elétrica e o acesso universal, a velocidade da 

banda é determinante no desenvolvimento de um país. O entendimento da sua 
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importância pela principal dirigente do Brasil, a presidente Dilma Roussef, é 

demonstrado pela exigência de que ela não se limita somente ao aspecto da cobertura 

em 3G, mas também ao quesito de velocidade, (folha.com 2011). Entende-se pela nova 

meta determinada pela presidente que o PNBL (Plano Nacional de Banda Larga) deve 

ter no mínimo a velocidade de 1 Mbps (megabits por segundo) com o mesmo preço, R$ 

35,00 por mês. 

Pela extensão geográfica do Brasil, certamente, a rede de Banda Larga ocorrerá, 

principalmente, pela rede 3G, portanto por uma rede móvel que permite que todos os 

artefatos móveis possam acessar a rede internet a um preço acessível. 

 

Esse fato mostra-nos que, atualmente, a característica principal da área da 

Comunicação é a mobilidade. O estudo realizado por Silva (2006) relata que a interface 

móvel está assumindo um papel de grande importância no mundo virtual, pois ela 

posiciona o telefone celular não mais como um telefone sem fio, mas como o substituto 

do microcomputador. 

 

 

 

Banda Larga no mundo (dados de outubro de 2009)7 

 

Podemos verificar pela figura abaixo que, embora o Brasil ocupe a sétima 

colocação no ranking da economia mundial, ele não estava listado nos vinte primeiros 

colocados no ranking da velocidade de banda larga. Ao considerarmos que a Banda 

Larga é um dos fatores da competitividade internacional, concluimos que estavamos 

bastante deficiente nesse quisito.   

                                           
7 http://gizmodo.com/5390014/internet-speeds-and-costs-around-the-world-shown-visually 
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Figura 6. Brasil não está entre as 20 nações que mais usam Banda Larga . 

   

  

Velocidade de Banda Larga no Brasil na perspectiva dos usuários – fev/20118 

 

É interessante notar nessa figura que ao compararmos com países da zona do 

euro, EUA e Austrália, o Brasil está bastante atrás em termos de velocidade de acesso. 

Na Suiça, 38% da sua população (família com mais de duas pessoas) possui internet 

                                           
8 http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/swiss-lead-in-speed-comparing-global-internet-connections/ 
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com velocidade acima de 8 Mb, comparada com Brasil, temos apenas 6% da população 

com esse patamar.   

 
Figura 7. Em 2011, o Brasil ainda está engatinhando 

 

A conexão sem fio concede aos usuários uma sensação de liberdade, mas cobra a 

contrapartida: algema os usuários de forma inapelável ao mundo digital no tempo e no 

espaço. A conexão das pessoas ao mundo digital é tão intensa, como descreve Jairo 

Okret, sócio da Korn/Ferry  em sua matéria para a Revista Exame (2006). Ele realizou 

uma pesquisa com 2.313 profissionais, na qual mostra que 80% dos executivos passam 

24 horas por dia conectados à rede internet por meio de um PDA (Personal Digital 

Assistance), celular ou laptop. O mais notável é que 77% dos executivos acham isso 

perfeitamente normal, não considerando um problema. Eles crêem, segundo a pesquisa, 

que essa conexão permanente ajuda-os a conciliar melhor a vida pessoal à profissional. 

Nesse ponto, um aspecto a ser considerado é que a interface principal do ser humano 

com os serviços que ele recebe passa a ser online, em tempo real e independente da 

localidade pela facilidade da acessibilidade móvel. Em outras palavras, passamos a ser 

receptores de serviços que, em muitos casos, iniciam-se pelo artefato móvel, seja esse 
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serviço com seres humanos envolvidos diretamente (um contato do call center da 

empresa prestadora de serviço), ou simplesmente alguém mandando uma mensagem 

SMS para nós. 

 

1.3. Redes Sociais 

 

Inicialmente, pode-se responsabilizar as Redes Sociais pelo termo 2.0.  

Listemos os tipos de rede social, cuja maioria faz parte do nosso cotidiano: 

- Grupos (Yahoogroup, Google Grupos..) 

- Orkut 

- Facebook 

- Linkedin 

- Ning 

- Twitter 

- MySpace 

- Flickr 

-.... 

Algumas delas têm características mais “típicas” do que outras, no entanto, todas 

elas têm um mesmo atributo: membros que são participantes cadastrados por meio de 

um processo de fornecimento de informações pessoais, sendo que umas requerem 

aprovação para ingresso e outras não. Em junho de 2011, a Google lançou a versão beta 

da Google+ que é uma rede social com características bastante peculiares que 

analisamos na seção Web 3.0. 

 

1.3.1. Rede social evolui para rede de consumo 

 

Todas as redes sociais que formam uma comunidade virtual com interesse 

comum e grupos de discussão são também denominadas de comunidade de prática. Em 

geral, constituem-se em grupos que compartilham idéias, trocam informações, 

colaboram em projetos sociais, são filantrópicas e, historicamente, acabam por evoluir 

para estabelecer um networking, que passa a assumir também o papel de redes de 

contatos. Elas são fontes de dados (mesmo quando essas comunidades têm regras de 
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não divulgação dos dados dos membros), que são indiretamente utilizados para fins de 

redes de negócios e para trocas de bens e serviços. 

 

1.4. Aparelhos Móveis “Always On”  

 

Os aparelhos celulares estão tomando espaço que estende as funcionalidades de 

telefone para ser um conector permanente do usuário ao mundo. Veremos a seguir as 

características desses aparelhos.  

 

1.4.1. Smartphone 

 

 Podemos reconhecer o poder da influência dos artefatos tecnológicos pela 

quantidade vendida. Um dos itens mais comercializados na atualidade (2011) são os 

smartphones, portanto, é importante que façamos uma análise desse fato.  

 

Atualmente (2011), as vendas do smatphone estão com taxa de crescimento da 

ordem de 83%, segundo a figura abaixo 

 

Evolução de Venda de Smartphone no mundo9  
 

                                           
9 Fonte: Gizmodo - http://www.gizmodo.com.br/conteudo/smartphones-no-mundo-nokia-e-android-
lideram-vendas/. Acesso em 20/06/2011 
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Figura 8. Evolução de Venda de Smartphone no mundo 

 
Essa taxa de crescimento mostra-nos que a utilização do smartphone está sendo 

amplamente adotada. Ela também nos permite inferir sobre o aumento no tempo de 

conexão dos possuidores dos smartphone na Web, uma vez que a principal diferença 

entre esses aparelhos e os celulares “tradicionais” está exatamente na sua capacidade de 

acesso à rede internet. 

 

1.5. Convergência Digital 

 

Este termo já é usado há vários anos (vide referência no próximo parágrafo), 

mas queremos enfatizar que, na atualidade. a Convergência Digital deixou de ser 

tendência para fazer parte integrante do nosso cotidiano. Exploraremos a seguir esse 

tema. 

 

 

1.5.1. O significado da Convergência Digital 

 

Segundo KOO (2006, p. 19),  
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O conceito de convergência digital pode ser entendido a partir de três 

perspectivas: primeira, a convergência das redes de comunicação; segunda, a 

convergência dos aparelhos de registro de imagem e transmissão de dados e voz 

e, finalmente, a convergência nos serviços fornecidos pelas operadoras de 

telecomunicação. 

 

Como pudemos verificar nas seções anteriores, a situação da tecnologia dos três 

eixos citados teve desenvolvimento significativo nos últimos cinco anos (2006-2011). 

Primeiro, a convergência das redes de comunicação está representada pela 

“onipresença” do WiFi, (em 2011, Londres e Taiwan terão WiFi gratuitos em todos os 

locais públicos)10 . Para aqueles que a usam, é irrelevante o conhecimento a que tipo de 

rede está conectado o router WiFi, uma vez que todos eles convergem para um mesmo 

ponto de acesso WiFi. Isso não significa que não possa haver outra implementação da 

convergência, mas essa é a mais comumente adotada.  

 

Segundo, a convergência dos artefatos está nas funcionalidades, pois os 

notebooks, os desktops, os tablets, os smarphones, as TV´s digitais passam a apresentar 

funções semelhantes: acesso à Web, capacidade de armazenamento, tratamento de 

imagens, aplicações de conexão a rede sociais, etc. No momento, ainda não temos uma 

clara definição da tendência de predominância de um artefato sobre outra, no entanto as 

taxas de crescimento mais altas estão concentradas nos smartphones e tablets, embora 

isso não seja conclusivo, mas é um forte indicativo do movimento do mercado. 

Concernente à última perspectiva, os serviços que eram oferecidos exclusivamente de 

forma presencial, agora estão sendo oferecidos e executados por meio da rede internet, 

que descreveremos no capítulo 2. A migração de produtos e serviços para o mundo 

digital pode ser verificada em diferentes segmentos econômicos (Varejo, Finanças, 

Manufatura, Educação, Tecnologia etc.). Cada setor econômico tem velocidade de 

adoção distinta, mas essa evolução é bastante sólida, especialmente com relação à 

interface com seus clientes, pois as características de Web 2.0 geralmente estão 

presentes. 

 

Há cinco categorias de convergência, segundo Anderson (2005) loc 1445 of 5065 

 

                                           
10 http://blogs.estadao.com.br/link/taiwan-tambem-tera-rede-wi-fi-publica/ 
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1. Bens Físicos, como Amazon, eBay.. 

2. Bens Digitais, como iTunes, Android Markets 

3. Publicidade / Serviços, como Google, Facebook 

4. Informação, como Google, Binq 

5. Comunidades / Conteúdos criados por usuários, como Myspace, Facebook, 

Google+.. 

 

A consolidação da Convergência Digital, juntamente com os aparelhos móveis que 

estão disponíveis no mercado, tem, portanto, o acesso à rede de informações estruturada 

(documentos) e não estruturada (imagens, vídeos, música, etc.,) independente de tempo 

e local.      

 

1.6. Comércio Eletrônico: a decolagem 
 

O comércio eletrônico cresceu com índice bem acima do crescimento regular da 

Indústria de Varejo. Em 2011 devemos experimentar um crescimento de 30%11. Vide 

figura abaixo. 

 

 

Figura 9. Indice de crescimento Comércio Eletrônico  

 

                                           
11

http://economia.ig.com.br/empresas/comercioservicos/comercio+eletronico+deve+crescer+3
0+e+faturar+r+20+bi+em+2011/n1238184906202.html 
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1.6.1. Consolidação do modelo B2C 

 

Uma das características fundamentais do comércio eletrônico é o aumento da 

capilaridade de acesso, tornando o consumo de bens e serviços mais universal por meio 

da Web para clientes que não tinham acesso a diversos produtos. Essa grande mudança 

surgiu já com a Web 1.0, ou com a evolução da Web 1.0 nas plataformas que 

possibilitavam transações financeiras e segurança transacional. Essa modalidade de 

comércio revolucionou o uso da Web para transações comerciais entre pares (compra e 

venda direta entre os internautas com ou sem mediação de serviços prestados pelas 

empresas virtuais) e entre internautas e empresas (modelo B2C1).  

 

Convém lembrar que o comércio eletrônico já era explorado entre empresas por 

meio de EDI (Electronic Data Interchange) a qual possibilitava a troca de dados entre 

instituições de forma estruturada, com formatos pré-definidos que utilizavam a rede 

privada de comunicação de dados. Com a popularização da internet e, principalmente, 

com o baixo custo do tráfego da rede web, as empresas acabaram por adaptar o antigo 

EDI para VPN (Virtual Private Network), rede privada virtual. Ela utiliza a rede pública 

internet como meio de comunicação e associa mecanismos de segurança que garantem 

que somente os usuários autorizados podem ter o acesso a essa rede, compartilhando a 

mesma infraestrutura pública da Web. A maioria das redes comerciais, que interligam as 

empresas, têm essa característica (B2B2 ). 

 

 
1.7. Teoria da Cauda Longa de Chris Anderson 
 

 

A Teoria da Cauda Longa (ANDERSON, 2006) é baseada na tese de que, com o 

crescente uso da internet, o custo da conquista de novos clientes é bem mais reduzido 

quando comparado com o da economia tradicional, porque o acesso à grande quantidade 

de clientes pode ser comercialmente viável, ou seja, vender para uma grande quantidade 

de pessoas com valor médio de transação baixo (ticket médio baixo) pode ser vantajoso 

economicamente. Esse tipo de abordagem vai contra o paradigma de Pareto que chama 
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a atenção exatamente para que as empresas concentrem os seus esforços nos grandes 

clientes e nos itens mais vendidos que são a fatia do negócio em que se pode ter maior 

margem de lucro. Essa forma de gerir também é conhecida como curva ABC e é 

considerada uma gestão mais científica e eficiente. O gráfico abaixo retrata de forma 

pictórica o efeito da Cauda Longa e mostra12 que o foco principal dos que aplicam o 

paradigma de Paretto está voltado para a parte verde da figura, enquanto o amarelo 

significa a cauda longa. 

 

 
Figura 10. Cauda Longa 

As estatísticas oficiais13 têm demonstrado que as classes econômicas que não 

eram atingidas pelo modelo de venda tradicional têm sido alcançadas pela web. Esse 

efeito se evidencia principalmente no Brasil onde o poder aquisitivo das classes C e D 

cresceu mais aceleradamente. Em 2010, a classe C gastou R$ 864 bilhões com produtos 

e serviços. Isso significa que o consumo deve ter crescido 6,8 vezes entre 2002 e 2010 e 

é equivalente às despesas das classes A e B somadas. (Dados do IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). O consumo das classes A e B, juntas, soma R$ 

909 bilhões. Com isso, a classe C responde por 41,35% do consumo e é a classe que 

mais consome no Brasil. As classes D e E passaram a consumir 4,2 vezes mais nos 

últimos oito anos. 

                                           
12 B2C (Busines to Consumer): é o modelo de negócio onde as empresas compram ou vendem bens 
diretamente ao consumidor final. Esse tipo de modelo ficou popular com os sites de e-commerce.   
2 B2B (Business to Business): é o modelo de negócio onde as empresas negociam apenas com 
outras empresas, em outras palavras, são transações comerciais entre pessoas jurídicas.  

 
13

  http://tebloga.wordpress.com/2010/12/22/ibge-de-2002-a-2010-consumo-da-classe-c-ficou-7-vezes-
maior/ 

Camadas do mercado 
não atendidas 
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Sabemos que esse fato não é explicável apenas pelas mudanças no modelo de 

negócio por parte das empresas fornecedoras de bens e serviços, pois outros fatores 

também contribuíram para que o volume de compras online crescesse 

exponencialmente. Um dos fatores, que elevou o nível de consumo, é o chamado 

serviço de compra.  

 

O fato acerca do clube de compra, descrito na Introdução, mostra-nos o poder de 

barganha do grupo de compra que democratiza as classes sociais formando uma rede 

heterogênea de pessoas cujo interesse comum está apenas no objeto de compra, pois há 

pessoas de classes sociais diferentes, faixas etárias e gênero desiguais etc. O que as 

uniu? Um serviço de compra coletiva da Web. Antigamente, uma empresa, para chegar 

à conclusão da classificação do segmento, precisava recorrer a ferramentas sofisticadas 

como Business Intelligence e CRM avançado. Agora, podemos deixar que a própria 

rede tome conta da clusterização (agrupamento dos semelhantes) por amostragem, para 

trabalhar diretamente o segmento em si. Essa é a questão que abordamos a seguir. 

 

 1.7.1. e-Commerce é B2C? 

 

Quando olhamos para os primórdios do comércio eletrônico, podemos ver que o 

principal postulado era a grande vantagem do acesso direto dos consumidores e aos 

consumidores. Isso permitiu uma capilaridade e ao mesmo tempo possibilitou aos 

profissionais de marketing utilizar todos os conceitos ligados a Customer Relationship 

Management (CRM) para testar a sua teoria de marketing um a um (1-1 marketing). O 

início promissor não se concretizou e, logo depois, ocorreu a “bolha” da internet, IPO’s 

etc. O mercado de e-commerce evoluiu pouco a pouco e hoje a nova economia está 

vigorosa e cresce consistentemente.  

 

O que houve de diferente entre a primeira fase e a atual? Certamente existiram 

muitos fatores, mas apenas vamos analisar um deles: a mudança cultural capitaneada 

pelas redes. Assim, podemos afirmar que o comércio eletrônico é B2C em certo sentido, 

embora, geralmente, ele tenha uma composição mista de papéis. O consumidor 

mencionado aqui, mesmo sendo indivíduo, muitas vezes é representado por um 

coletivo. A tomada de decisão é altamente dependente de opiniões, negociações e 
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estabelecimento de regras pelos grupos. No caso extremo, a própria transação é mediada 

pela rede. Por essa razão, podemos apontar uma expressão nova utilizada nos meios de 

comunicação empresarial: Social Commerce. Os casos abaixo exemplificam o que 

expusemos.  

 

Estudo de Caso 1: 

 

A Amazon14 

 

Jeff Bezos, um ex-executivo de Wall Street (ele era formado em Ciência da 

Computação e iniciou a sua carreira em tecnologia), decidiu fundar a sua própria 

empresa, deixando um emprego estável e rentável em 1994, para se dedicar à venda de 

livros online. Em pesquisas, ele constatou que livro era o segundo produto mais vendido 

por catálogo, sendo, portanto, adequado para compras online. Ele mudou-se para 

Seattle, onde ficava o maior distribuidor de livros dos EUA, montou a estrutura de sua 

empresa para funcionar no ambiente internet, fato que, posteriormente, tornou-o 

referência como o pioneiro do e-commerce de livros na área internet. Hoje, essa 

empresa comercializa não somente livros, mas também vários outros bens. 

 

No dia 19/11/2007, a Amazon lançou o Kindle, o seu leitor de livro eletrônico, 

estabelecendo um novo marco na área do leitor de livros eletrônicos. É o produto mais 

vendido da empresa e, 27 de novembro de 2010, dia de recorde, venderam-se mais de 

13,7 milhões de unidades15. Entendemos ser um produto que marca uma nova cultura, 

que afeta os usuários: sou leitor de livros tradicionais, mas fui “vítima” da inovação 

Kindle, e, hoje, de um modo geral, prefiro ler no e-book.  

 

Uma das razões do sucesso da Amazon é a sua capacidade de inovar. Ela está 

presente na lista de 2011 das empresas de TI que mais inovaram pela sua unidade AWS, 

que são os Web Services (softwares que dão possibilidade de interoperabilidade entre 

                                           
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos 
http://www.casodesucesso.com/?conteudoId=30  
15 http://blogs.estadao.com.br/link/kindle-3-e-o-produto-mais-vendido-da-historia-da-amazon/ 
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vários sistemas), o que lhe dá grande vantagem competitiva no ambiente de varejo16. 

Por meio da inovação nessa área, a Amazon  tornou-se  um dos líderes em cloud 

computing (vide 1.2.14). Entendemos que a Amazon é líder não somente pelo seu 

modelo de negócio como também pela sua capacidade tecnológica.   

 

Estudo de Caso 2 

 

O Magazine Luiza17 

 

Magazine Luíza é uma empresa brasileira que iniciou as suas operações em 

Franca, no interior paulista, fundada por Pelegrino José Donato e Luiza Trajano Donato 

em 1956. Atualmente, é presidida por Luiza Helena Trajano e é a terceira empresa de 

varejo nacional. Diferentemente da Amazon, ela começou como uma empresa de varejo 

tradicional e possui atualmente em torno de 600 lojas, mas sempre foi inovadora nas 

suas ações. Em 1992, criou a Loja Eletrônica Luiza, que não era uma loja de venda por 

internet, mas que era uma loja sem exposição de produtos, na qual havia apenas um 

microcomputador com multimídia para visualizar as ilustrações dos produtos e, assim, 

possibilitar aos clientes fazerem seus pedidos. Posteriormente, ela evoluiu para a venda 

pela Web. Essa iniciativa permitiu ao Magazine Luiza entender o processo da loja 

virtual. Paralelamente a essa iniciativa, como a empresa sabia da importância da 

logística no processo de venda online, selecionou lugares estratégicos para implantar os 

centros de distribuição de seus produtos, em Caxias do Sul (RS), Contagem (MG), 

Navegantes (SC) e Louveira (SP). 

 

1.8. Outras tecnologias agregadoras da Web 

 

A Web 2.0 conta com outros componentes tecnológicos que agregam valor no 

tocante à experiência dos usuários, listaremos estes artefatos nos parágrafos abaixo. 

                                           
16http://www.eweek.com/c/a/IT-Infrastructure/IBM-Apple-Top-List-of-10-Most-Innovative-IT-Companies-
635838/?kc=EWKNLEDP08082011A 
17 http://www.casodesucesso.com/?conteudoId=41 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Magazine_Luiza 

http://brunotorres.net/p/magazine-luiza-pioneira-das-lojas-virtuais.html 
http://www.slideshare.net/rjordao/varejo-20-magazine-luiza 
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1.8.1. Notebook de baixo custo e netbooks 

 

Descrevemos em 1.2.1.1 a iniciativa de Nicholas Negroponte do laptop popular 

para atender às crianças pertencentes às camadas da população de baixo poder 

aquisitivo, com a finalidade de diminuir o fosso da exclusão digital. Essa iniciativa não 

é apenas para que as crianças possam usar um computador de forma isolada, mas, acima 

de tudo, porque esse equipamento tem o objetivo de conectar a criança ao mundo Web, 

viabilizando, dessa forma, o aprendizado interativo e a educação a distância.  

 

Ao mesmo tempo, o mundo digital experimentou outras pequenas inovações 

que, muitas vezes, passaram despercebidas, mas, considerando-se o todo, tornaram-se 

altamente significativas para o nosso cotidiano. Em 2007, a empresa ASUS lançou um 

notebook com menos recursos, sem alguns dos dispositivos que são considerados 

essenciais, como, por exemplo, leitora e gravadora de CD/DVD, processador menos 

possante, tela pequena, enfim, com tudo para dar errado do ponto de vista de marketing. 

Esse aparelho, chamado eePC, ganhou um apelido, atualmente já consagrado no mundo 

- netbook. Foi um grande sucesso de vendas e os concorrentes foram obrigados a lançar 

produtos com características semelhantes para disputar uma necessidade criada pela 

ASUS. Em suma, descobriu-se que uma parcela dos usuários prefere um notebook com 

funcionalidades de celular a um aparelho com todas as funcionalidades de um desktop 

robusto, ou seja, andar para trás pode ser uma inovação.  

 

Outro lançamento alternativo é o do Chromebook18: 

 

Chromebooks são computadores portáteis feitos sob medida para rodar o 

Chrome OS, um novo sistema operacional desenvolvido pela Google. Eles não 

rodam Windows, não tem HD e nem “aplicativos” no sentido tradicional da 

palavra: seus programas são sites na internet (como GMail, Picnik, Google 

Docs e muitos outros) e os arquivos ficam armazenados “na nuvem”, em 

serviços como o Dropbox, o próprio Google Docs ou similares. 

                                           
18

http://pcworld.uol.com.br/noticias/2011/06/16/saiba-tudo-sobre-os-chromebooks-e-o-
chrome-os/ 
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A finalidade desse “notebook” é ser um navegador da Web. Tenta-se mudar o 

conceito de computador para ser um meio de acessar a rede mundial. 

 

Ao mesmo tempo, o mundo digital experimentou outras pequenas inovações 

que, muitas vezes, passam despercebidas, mas que, no seu todo, tornaram-se altamente 

significativas para o nosso cotidiano. Fica evidente que as pessoas preferem um 

notebook mais parecido com o celular a um semelhante ao desktop. Por essa razão, o 

conceito de Convergência Digital acaba de ganhar mais alguns pontos. 

 

1.8.2. Hipermídia  

 

Outra perspectiva do mundo digital é a área de hipermídia. Ela teve o seu 

impulso inicial alicerçada como meio de armazenamento Compact Disk -CD, que 

aposentou prematuramente disquetes e discos de vinil, porém, agora, a falência desse 

meio de armazenamento já está decretada. Segundo a pesquisa realizada pela ABPD – 

Associação Brasileira de Produtores de Discos, citada por Cesar (2007), o catálogo 

online de músicas passou de 2 milhões de títulos em 2005, para 4 milhões em 2006 

(com crescimento de 100%), já as faixas baixadas pela internet passaram de 420 

milhões, em 2005, para 795 milhões, em 2006 (com crescimento de 89%). A venda de 

CD no Brasil passou de R$ 878.000.000,00 em 2000, para R$ 460.000.000,00 em 2005, 

isso sem falar no 1,1 bilhão de downloads ilegais feitos pelos internautas brasileiros. Na 

mesma matéria, Cesar relata ainda que o grande responsável por esse efeito não é o 

computador, mas, sim, as centenas de milhões de tocadores portáteis de MP3 vendidos 

no mundo.  

 

A popularização do uso da banda larga também contribuiu pesadamente para 

esse cenário. Em outras palavras, a revolução digital já é realidade e a música digital já 

faz parte do dia a dia dos consumidores, pois o mesmo aparelho que toca músicas no 

formato MP3 pode assumir a função da agenda pessoal e acessar não somente a caixa 

postal como também os e-mails. No início de 2007, vários bancos lançaram o serviço de 

pagamento via celular, substituindo, dessa forma, o cartão de débito, fazendo com que o 

mesmo aparelho móvel assuma o papel de Hub para entretenimento e, ao mesmo tempo, 

de centro de comunicação pessoal e profissional, além do papel de gestor financeiro.  
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1.8.3. Tablets 
 

Na maior feira de consumo de eletrônicos do mundo, a CES 2010, em janeiro de 

2010, vimos os últimos lançamentos tecnológicos pautados pela nova família de 

artefatos chamados tablets ou pranchetas eletrônicas com telas sensíveis ao toque, que 

possuem as características dos netbooks somada às dos smartphones. Ao mesmo tempo, 

os novos smartphones começaram a ter capacidade próxima à dos netbooks, como, por 

exemplo, um smartphone da Samsung, o modelo Galaxy S II ou o iPHONE 4 da Apple, 

que, além de serem telefone celular, podem fazer quase tudo o que um netbook 

consegue realizar.  

 

Com base nos anúncios dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento 

dessas empresas, na feira CES 2010, pode-se inferir que o próximo passo será a 

computação móvel na sua plenitude nos aparelhos celulares, unindo a força 

computacional, a portabilidade e a conectividade permanente. Pelo exposto, 

constatamos que a Comunicação e a Mídia Digital constituem-se em pilares dessa 

revolução. Diante dessa realidade, precisamos olhar, portanto, para os principais sujeitos 

dessa revolução, as empresas de telecomunicação e banda larga, as corporações de rádio 

e TV, as empresas de mídia tradicional – Jornal impresso, revistas, entre outros. 

Destacamos que todas elas estão fornecendo conteúdo com acesso sem fio (wireless).  

 

1.8.4. A Realidade Aumentada  

 

Há uma linha de pesquisa na área da Ciência da Computação chamada Realidade 

Aumentada (RA). Podemos defini-la sucintamente como uma mistura da realidade 

virtual com o mundo real, que estende a percepção dos nossos sentidos aos elementos 

do mundo digital. 

 

Queremos exemplificar algumas tecnologias que são usadas para implementar 

RA, como o QR Code, que descreveremos em detalhes na seção 1.8.4.2.  

 

1.8.4.1. Realidade Aumentada Móvel 
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Podemos citar outro exemplo, como a utilização de um par de óculos translúcido 

digital, por meio do qual a pessoa pode ver ao mesmo tempo o seu campo visual 

“normal” e, segundo a matéria do Tecmund19o, “a tecnologia permitiria análises de 

ambientes em tempo real, sem que para isso seja preciso apontar uma câmera ou parar 

durante o trajeto.”  

  

 
Figura 11. DARPA apresenta a nova geração de óculos para uso militar 

 

Outra aplicação pode ser no campo da Medicina em cirurgias remotas, 

executadas por um cirurgião que se encontra em um lugar distante daquele em que  está 

o paciente, contando com a cooperação de um médico que está junto ao paciente e 

ambos vêem a mesma coisa e contribuem com instruções diferentes para atuarem de 

forma integrada.  

Existem várias definições de Realidade Aumentada. Optamos pela seguinte definição: A 

Realidade Aumentada é um sistema que combina elementos virtuais com o ambiente 

real; é interativa e tem processamento em tempo real e é concebida em três dimensões. 

 

Queremos especificamente citar um dos instrumentos mais utilizados no nosso 

cotidiano: o GPS (Global Positioning System). A maioria dos seus usuários não conhece 

                                           
19

http://www.tecmundo.com.br/9593-darpa-apresenta-nova-geracao-de-oculos-para-uso-militar.htm 
acessado em 20/05/2011. 
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a sua classificação (realidade real X realidade virtual), mas entendemos que o papel do 

GPS seja fundamental no processo de aprendizagem pela nova forma de trazer a 

realidade aumentada à nossa vida diária. Outras áreas em que a RA pode ser largamente 

utilizada são a Bioengenharia, a Física, a Geologia, entre outras. 

 

Suponhamos que todos os carros possuíssem um GPS com o StreetView da 

Google incorporada. Ao olharmos para o aparelho, poderíamos enxergar a provável 

cena da próxima rua transversal antes de dobrarmos a esquina. Essa é a Realidade 

Aumentada Móvel. 

 

Portanto, a RA móvel é uma combinação da RA com tecnologia móvel da 

computação em aparelhos celulares dotados de conexão online. Quando a câmera do 

aparelho celular é direcionada a um objeto com logos ou formas reconhecidos por RA, 

tais elementos são substituídos por gráficos 3D enquanto todo o resto do mundo real 

permanece igual. 

São proponentes da pesquisa dessa tecnologia a Universidade de Canterbury e o 

Georgia Institute of Technology. 

 

No Brasil, a Chevrolet lançou um hotsite para a nova campanha do Vectra GT, 

em que o visitante pode dirigir um modelo do automóvel por meio dos movimentos da 

revista Carplace RA (2009), com um código RA impresso. O anúncio é direcionado 

para a webcam, o aplicativo no hotsite reconhece o QR code e o carro pode ser 

direcionado para a esquerda e a direita, como se a revista fosse o volante. 

 

Uma parte das aplicações da RA, entretanto, necessita de óculos de exibição 

pessoais. Em algumas aplicações, como em carros ou aeronaves, esses aparelhos de 

exibição são geralmente integrados com o visor protetor em capacetes. A BMW é um 

dos exemplos que utiliza a RA para o treinamento de mecânicos com o uso de óculos. 

Ao colocar os óculos, o mecânico verá a explicação de como arrumar as peças ou os 

eventuais problemas do carro. 

 

1.8.4.2. QR Code 
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Em 1994, a empresa japonesa Toyota, por meio de sua subsidiária Denso-Wave 

criou um código de barras evoluído, denominado de QR Code (Quick Response), com a 

capacidade de ser lido por leitoras não sofisticadas, como por exemplo, câmeras 

fotográficas VGA. A invenção teve como objetivo criar um sistema de identificação 

para peças de automóvel no processo de fabricação. Há várias implementações possíveis 

para isso, desde o conhecido código de barras que está sendo usado nos produtos do 

supermercado até os protocolos RFID (Identificação por rádio frequência) que 

consistem na utilização de chips que podem ser lidos por meio de ativação num campo 

de rádio frequência similar ao que é usado pelas lojas para evitar a extração indevida de 

mercadoria. Essa iniciativa foi bastante bem sucedida para o que se propunha mas, com 

a sua aplicação estendida, obteve um sucesso muito maior do que a proposta inicial, 

pois ela foi adotada por outras áreas econômicas que não a da manufatura ou a da 

distribuição. Em especial, ela tem uma aplicabilidade quase universal na área de 

serviços, como por exemplo, no turismo e na aviação.  

 

Com relação à RFID, que é uma iniciativa adotada como substituto ao código de 

barra, a criação do código é livre e fácil, pode ser feita por qualquer pessoa no seu 

microcomputador, não há necessidade de pagamento de qualquer royalty, pois a Denso-

Wave abriu mão do exercício do copyright, portanto ela tem a vantagem econômica e a 

de facilidade de uso. Se comparado ao código de barra tradicional, o QR pode registrar 

uma quantidade maior de dados comparado ao sistema de código de barras que exige 

leitoras mais especializadas por ser unidimensional (1D). Cada QR pode registrar até  

● Max. 7.089 caracteres na base numérica 

● Max. 4.296 caracteres na base alfanumérica  

● Max. 2.953 bytes na base binária (8 bits)  

● Max. 1.817 caracteres na escrita Kanji/Kana  

 

O QR, que tem a sua concepção lastreada na leitura bidimensional 2D, beneficia-se 

de poder ser lido imageticamente e de explorar a popularização de leitores de imagem, 

como o scanner de páginas e qualquer câmera fotográfica que esteja conetada, ou seja, a 

maioria dos atuais aparelhos celulares. Podemos nos ligar ao mundo da Web, por 

exemplo, associando qualquer endereço Web (URL´s) a um QR, lido pelas câmeras dos 

telefones celulares e, em tempo real, acessar uma página para conhecer mais 
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informações sobre um determinado lugar ou produto, aumentando, dessa forma, o 

conhecimento sobre o objeto real que está diante de nós.  

 

1.8.4.3. Um pouco da história do QR Code 

 

A partir de 2003, foram desenvolvidas aplicações voltadas para telefones 

celulares, e, hoje, muitos aparelhos novos já saem das fábricas com aplicativos de QR 

Codes pré-carregados. Os QR Codes também são usados em revistas e propagandas, 

porque há necessidade de se registrarem dados de endereços e URLs, que, além de 

fornecer informações pessoais detalhadas, como, por exemplo, nos cartões de visitas, 

podem ser lidos por aplicativos de agendas de telefones celulares.  

 

O padrão Japonês para QR Code, de 1999, corresponde ao internacional 

ISO/IEC 18004 de 2000. A Denso-Wave explicita no seu site o uso aberto da sua 

patente. Vários usos do QR Code ocorrem no Brasil utilizando o conceito de Realidade 

Aumentada. Citamos os pioneiros: 

Publicação do anúncio publicitário da Fast Shop em dezembro de 2007 

Publicação do anúncio da Nova Schin com o código em junho de 2008  

Utilização em campanha da Claro do Código QR em novembro de 2008. 

Adesão da Revista Galileu da Editora Globo ao QR para acesso do usuário a 

informações extras por meio do seu celular.  

Presença, na atualidade, do uso dessa técnica em inúmeras propagandas de mídia 

impressa. 

 

Hoje, a utilização do QR Code é bastante simplificada. Existem geradores de 

código gratuitos na internet, assim como programas leitores dos códigos que podemos 

baixar em nossos celulares que possuem câmera, para quase todos os tipos de sistemas 

operacionais. Por exemplo, gerei um QR Code para o endereço do meu Blog de 

comunicação com os meus alunos, para acessar a página do Professor Lawrence por 

meio do QR Code: 
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Basta posicionar o leitor de QR Code do seu celular e acessar o meu Blog. 

  

1.9. Cloud Computing  

 

1.9.1. Histórico  

 

O princípio da Cloud Computing (Computação em Nuvem, usamos o termo em 

inglês por ser essa a forma mais utilizada nos ambientes corporativos e tecnológicos) é 

fruto da evolução da Computação em Grade (Grid Computing), cuja proposta nos anos 

90, está alicerçada na utilização de recursos computacionais disponíveis e não utilizados 

que participam de uma rede. No início, para usufruir desses recursos da rede, deve-se 

cadastrar o servidor que fará parte do grupo que, por sua vez, fará parte da grade, deve-

se fornecer muitas informações e deve-se comprometer com diversas regras e 

protocolos etc., tornando a utilização desses recursos bastante trabalhosa para os 

usuários domésticos. Embora algumas grandes corporações já tenham tentado 

impulsionar a Grid Computing, essas tentativas não foram amplamente aceitas.  

 

1.9.2. O que é Cloud Computing 

 

Para alavancar a Grid Computing, algumas grandes empresas de tecnologia tais 

como Google, IBM e Microsoft mudaram a forma de utilização da Grid por meio do 

oferecimento de serviço de computação com o princípio de se pagar apenas pelo que se 

usa (uma quantidade gratuita e, a partir de certa quantidade utilizada, ela começa a ser 

cobrada). Esse tipo de serviço foi rapidamente aceito pelos usuários domésticos e 

corporativos. Essa iniciativa transformou a Grid Computing em Cloud Computing. 

A principal mudança foi de conexão entre sistemas computacionais para enfoque em 

serviços, portanto a Cloud Computing é a utilização de memória, armazenamento e 

cálculos computacionais nos servidores por meio do compartilhamento e da interligação 

da internet, acessível por meio de serviços oferecidos na rede Web.   

 

Atualmente, esses serviços são oferecidos em cinco modalidades: 
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1) IaaS – Infrastructure as a Service (Infraestrutura como Serviço), por exemplo, 

adquire-se uma quantidade ou porcentagem de uma capacidade da infra-

estrutura computacional. 

2) PaaS – Plataform as a Service (Plataforma como Serviço), por exemplo, adquire-

se um serviço de gerenciador de base dados ou um web-service. 

3) DaaS – Development as a Service (Desenvolvimento como Serviço), por 

exemplo, adquirem-se serviços que disponibilizam ferramentas de 

desenvolvimento baseadas em web. 

4) SaaS – Software as a Service (Software como Serviço), por exemplo, utiliza-se 

de um software online sem precisar comprá-lo. 

5) CaaS – Communication as a Service (Comunicação como Serviço), por 

exemplo, utiliza-se de uma solução de comunicação integrada hospedada em 

outro Data Center. 

 

Esses serviços podem ainda ser fornecidos por organizações dentro da empresa. 

Podemos identificar dois níveis nas ofertas e, consequentemente, em suas utilizações. O 

primeiro nível, o nível corporativo, desde 1990, apresenta ofertas de ferramentas de 

produtividade corporativas que já tinham as características de Cloud Computing, como, 

por exemplo, o Lotus Note, inventado por David Woodley20, psicólogo de formação, 

que queria achar uma ferramenta de produtividade que pudesse ser colaborativa. Ele a 

desenhou colocando os documentos compartilhados num trabalho colaborativo com 

armazenamento central, com a capacidade de sincronização com os PC’s individuais 

(muito semelhante ao Google Docs do ponto de vista de arquitetura). A implementação 

era Cloud Computing, porém o sistema era fechado. 

 

A grande revolução do Cloud Computing foi a abertura para o Personal Cloud 

Computing. Destacamos que a plataforma para suporte de um sistema fechado é mais 

segura e mais simples e, quando as plataformas de suporte para Web 2.0 estavam 

prontas, a utilização dos recursos de Cloud passou a ser viável para população em geral. 

A seguir, damos alguns exemplos de Personal Cloud Computing. 

   

1.9.3. Exemplos Comerciais de Cloud Computing: 

                                           
20 http://thinkofit.com/drwool/resume.htm 
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1.9.3.1. Dropbox 

 
Dropbox21 é um serviço baseado em Web que usa o conceito de Cloud 

Computing para permitir aos usuários armazenar e compartilhar arquivos e pastas por 

meio da internet usando o conceito de sincronização. Foi fundada por Drew Houston e 

Arash Ferdowski, dois estudantes do MIT que estavam cansados de enviar e-mails para 

si mesmos para poder trabalhar em mais de um computador. Em março de 2011, mais 

de um milhões de arquivos foram salvos no Dropbox a cada 15 minutos. (Vide em Blog 

High Scalability22) A razão do seu sucesso reside na facilidade de se usar esse serviço, 

pois, para armazenar os dados na “nuvem”, basta movê-los para uma pasta do Dropbox 

e automaticamente esses dados estarão sincronizados para se tornar acessíveis a 

qualquer computador (ou similar, como tablets etc.,) em qualquer lugar que tenha 

conexão Web. 

 

As instruções para usar o recurso são bastante simples, basta acessar 

http://www.tecnotrix.com.br/backup/tenha-seus-arquivos-sempre-a-mao-com-dropbox/ 

(acessado em 15 de jul de 2011). Esse serviço é oferecido gratuitamente caso os 

usuários precisem de apenas até 2GB de espaço para dados, mas, acima desse volume, é 

necessário pagar para aumentar o tamanho do armazenamento ou para ser um grande 

agente do Dropbox (convidar novos usuários) para sua utilização.  

 

1.9.3.2. Icloud 

 

Icloud23 é uma iniciativa da Apple Inc. para armazenar fotos, vídeos, músicas 

etc., nos seus servidores. Segundo o site da Apple, “O Icloud é mais do que apenas um 

disco rígido no céu. É a forma mais tranqüila de acessar praticamente tudo o que há 

armazenado em todos os seus dispositivos”. O objetivo é guardar os conteúdos dos 

                                           
21 https://www.dropbox.com/about 
22http://highscalability.com/blog/2011/3/14/6-lessons-from-dropbox-one-million-files-saved-
every-15-minu.html acessado em 15 de jul/2011. 
23 (http://www.apple.com/br/icloud/what-is.html). Acessado em 15/jul/2011. 
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artefatos para permitir o seu acesso, independentemente das localidades, por qualquer 

artefato Apple, como, por exemplo, o Iphone, o Ipad, o Ipod, o Mac, e, ao mesmo 

tempo, o Icloud manter os calendários e os contatos sempre atualizados para todos os 

dispositivos. 

 

1.9.3.3. Google Docs 

 

Google Docs24 é um aplicativo em AJAX (Javascript e XML assíncrono) que 

funciona online por meio de browser. A grande vantagem na sua utilização é o uso do 

software semelhante ao da MS Office sem ter que adquirir a sua licença e, ao mesmo 

tempo, poder armazenar as planilhas, apresentações e documentos na nuvem.  O Google 

Docs permite não somente a criação e edição dos arquivos, como também o seu 

compartilhamento entre usuários autorizados. Por meio do navegador, os documentos e 

os cálculos podem ser recuperados em qualquer localização. Esse serviço é oferecido 

gratuitamente e tornou-se tão popular que obrigou a Microsoft a disponibilizar um 

serviço semelhante, com próprio pacote Office, vinculando ao Windows Live, na aba 

SkyDrive25.  

 

Os serviços descritos acima são softwares comerciais bastante conhecidos. Com 

exceção do ICloud que, embora já anunciado, ainda não está disponível, todos eles 

possuem características semelhantes, pois são implementações de cloud computing, 

serviços gratuitos que, quando são usados não profissionalmente, revertem a tendência 

de requerer armazenagem local (nos PC´s dos usuários), voltando para a era dos 

mainframes, quando os dados eram centralizados, porém o acesso a eles era bem difícil 

e restrito.    

 

1.9.3.4. Vantagens e Desvantagens da Cloud Computing 

 

A grande vantagem da Cloud Computing é a portabilidade. Nós não precisamos 

mais carregar os dados conosco e usá-los em qualquer dispositivo que se conecte à 

                                           
24 http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_pt-PT_pt.html. Acessado em 15/jul/2011 
25 https://skydrive.live.com/ 
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Web. Essa vantagem se acentua à medida que a Convergência Digital se consolida, 

porque, cada vez mais, necessitamos acessar as informações a partir de dispositivos 

diferentes e em localidades dispersas. Outro lado dessa vantagem é a obrigatoriedade da 

conexão internet, porque a única forma de acesso aos dados é por meio da Web. 

Especificamente para o Brasil, nós ainda não temos uma cobertura de banda larga 

suficientemente  extensa para deixar-nos tranquilos em relação à acessibilidade dos 

dados de qualquer parte do nosso território, portanto ainda necessitamos de meios 

físicos de armazenamento para cobrir um eventual impedimento de conectividade à 

internet.  Descrevemos os artefatos que podem fazer esse papel no tópico USB 3.0. 

 

1.9.3.5. Questões de Segurança e Integridade 

 

A cloud computing também coloca em cena o problema de Segurança e 

Integridade. Analisamos primeiramente a questão da Integridade. Ela pode ser entendida 

sob duas óticas: Dados Corretos (portanto não houve perda de qualidade lógica) e Perda 

de Dados (portanto não houve perda de dados físicos). Podemos perder dados, do ponto 

de vista lógico, quando por questão, por exemplo, de formatação, perdemos a 

significação dos dados copiados de um meio de armazenamento para outro. Pode haver 

perda de dados físicos quando o meio de armazenamento foi perdido, quebrado ou 

destruído. Normalmente, como leiga em tecnologia, a maioria dos usuários tem 

problema em administrar a questão de integridade dos dados. A Cloud Computing, na 

média, é mais segura para a maioria da população, pois os dados na nuvem são 

administrados por profissionais treinados para preservá-los com vários níveis de 

backups, além de existirem mecanismos de restauração. 

 

A questão da segurança é mais delicada, pois os dados que estão centralizados 

sempre são alvos dos hackers, e, ao atingirem os dados dos servidores, eles conseguem,  

em um ataque bem sucedido, milhares ou milhões de dados das pessoas. Nesse caso, 

dependemos exclusivamente da competência daqueles que são fieis depositários do 

nosso patrimônio informacional tanto nos aspectos de integridade como nos de 

segurança.  

 

 1.9.3.6. USB 3.0 complementará a Cloud Computing 
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A premissa da computação em nuvem é a ausência ou minimização da 

necessidade de se ter um armazenamento local dos dados, seja no servidor da empresa, 

seja no desktop, seja no notebook do usuário. O pressuposto para que isso se torne 

viável é que, a qualquer momento e em qualquer lugar, nós temos o acesso à rede, de 

preferência com conexão rápida para que possamos ter os nossos dados disponíveis. 

Essa premissa poderá ser verdadeira em futuro próximo, mas, em certos lugares, essa 

disponibilidade poderá enfrentar problemas de qualidade de sinal, ou a conexão ser 

privada e não permitir ao usuário acessar a rede. Para esses casos, o usuário poderá ter 

um meio de armazenamento (serve também como backup) dos arquivos mais 

importantes e mais usados, como, por exemplo, um pendrive ou um HD externo. Esse 

dispositivo se conecta-se ao computador por meio do barramento universal chamado 

USB. 

 

O barramento USB 1.1 tinha uma velocidade aproximada de 1,5 MB por 

segundo em 1996 e a grande vantagem desse dispositivo estava descrita no seu próprio 

nome: Universal Serial Bus, ou seja, um barramento serial UNIVERSAL e, por meio 

dele, poderiam ser conectados quase todos os dispositivos e periféricos do mercado, 

como teclados, mouse, discos externos etc. Convém lembrar que, antes do aparecimento 

do USB, a conexão de qualquer periférico ao computador era tarefa que exigia um 

conhecimento de especialista, pois era necessário configurar o sistema operacional, 

parametrizar, adaptar e outras atividades mais.  

 

Com as novas conexões USB 3.0, pode-se transferir para o computador ou HD 

externo os 25 gigabytes (GB) de um disco Blu-ray em apenas 70 segundos. Se fossem 

usadas as atuais conexões USB 2.0, levaria 14 minutos para transferir o mesmo volume 

de dados. Com as conexões da primeira geração, a USB 1.0 levaria 9h18min. 

 

Siqueira (2011) informa-nos que o USB 3.0, conhecido também pelo nome de 

conexões Super Speed USB 3.0, terá multiplicada por 10 a velocidade das atuais 

conexões USB 2.0, segundo Jeff Ravencraft, diretor da Intel. Em paralelo com a nova 

geração USB 3.0, surgem as conexões sem fio, já chamadas de Wireless Super Speed 

USB, que interligam notebooks ou caixas acústicas a velocidades de até 480 megabits 

por segundo (Mbps), em distâncias de até 3 metros de distância. 
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Esse dispositivo de grande utilidade possui alguns conceitos fundamentais e 

serve de base para muitos (milhares) dispositivos que adotam este tipo de interface, que 

descrevemos de forma sucinta.  

 

Comecemos por lembrar que USB é a abreviatura de Universal Serial Bus, um 

padrão internacional de comunicação e transferência de dados entre computadores e 

periféricos. Citamos alguns exemplos de dispositivos: HDs, memory-keys e DVDs, 

joysticks, Smartphones, câmeras digitais, impressoras, placas-de-som, modem, MP3 

Player, iPad, etc. 

 

Outro aspecto importante da interface USB é a facilidade de conexão entre o 

computador e um periférico. Essa operação exigia a presença de um especialista em um 

passado não muito distante (por volta de 15 ou 20 anos atrás). Todo dispositivo, que se 

ligava ao computador, requeria um software que entendesse dos protocolos de 

comunicação entre 2 tipos de hardware diferentes, pois cada um tinha particularidades e 

precisava da interpretação singular do computador, portanto cada hardware falava um 

dialeto que requeria uma interpretação particular do outro lado. Quando foi concebido o 

USB, a idéia que estava por trás dele era lançar um tipo de comunicação em que os dois 

lados pudessem se entender sem necessidade de um intérprete específico, ou seja, o 

USB é um esperanto computacional que deu certo.  

 

Juntamente com o USB popularizou-se o conceito de plug-and-play (PnP), que 

não é traduzido  para português como ligue-e-use. O padrão USB 2.0 surgiu em abril de 

2000, com a velocidade de 480 Mbps e, até o momento, ainda é o padrão dominante. A 

implementação inteligente, neste caso, é que o padrão 2.0 continuou com o mesmo 

conector do USB 1.1, e espera-se que, para USB 3.0, o conector seja exatamente o 

mesmo, o que o torna um Fator Crítico de Sucesso. Na mesma matéria desse 

especialista em análise da Tecnologia e colunista do jornal Estado de São Paulo, 

encontramos que  

 

As duas principais vantagens da terceira geração são o aumento das velocidades 

de transferência para 4,8 Gigabits por segundo e a operação em modo full-

duplex, ou seja, transferência bidirecional de dados. Na prática, entretanto, as 

velocidades máximas da USB 2.0 e 3.0 nunca são atingidas. No primeiro caso, a 
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média fica próxima de 320 Mbps e, no caso da USB 3.0, por volta de 3.2 Gbps 

(ou que significa 10 vezes mais do que a geração anterior. Ao longo de 2011 e 

2012, as conexões USB 3.0 deverão tornar-se padrão dominante.(SIQUEIRA, 

2011, p.1)26 

 

A conexão por meio de USB 3.0 permitirá que os internautas levem os arquivos 

de dados e/ou periféricos específicos consigo como backup, sem ter que carregar 

pesados equipamentos como notebooks e plugá-los em estação de trabalho público 

disponível e torná-la em posto de trabalho com configuração semelhante à que possui 

em sua casa, criando, assim, um espaço particular num ambiente público.  

 

Por que os dispositivos com a nova conexão passam ser vitais para próxima 

década? Porque o movimento de migrar os dados para a computação em nuvem é 

inexorável, portanto os nossos dados não precisarão estar em nossos computadores 

locais (servidores locais, desktop e notebooks) e nós poderemos acessar os dados 

sempre remotamente. Há, porém, casos em que, em localidades onde o acesso a rede é 

restrito, por questão de segurança ou quando a rede de internet não esteja disponível, ou 

ainda quando quisermos guardar uma cópia de segurança, então precisaremos voltar a 

ter um meio de armazenagem que se conecte ao computador que estejamos usando, 

podemos considerar um pendrive (no momento, já temos modelos com 64 GB, 128 GB 

ou mesmo 256 GB até final de 2011 com preços acessíveis) e, nesse caso, a velocidade 

de transferência do USB 3.0 será uma grande aliada para a maior parte das nossas 

tarefas. 

 

Uma implementação interessante da combinação do Cloud Computing e 

Pendrive é o lançamento da Kingston Data Traveler 10827, que, além da sua capacidade 

normal de armazenamento, conta também com uma conta de armazenamento na Cloud 

de 2 GB. O usuário é que definirá se o pendrive será o backup da nuvem e vice-versa.   

 

1.10. Aprendizagem Digital  

 

                                           
26 http://blogs.estadao.com.br/ethevaldo-siqueira/2011/01/15/prepare-se-para-a-usb-3-0/ 
27

http://tecnologia.terra.com.br/computacao-em-nuvem/noticias/0,,OI5237039-EI18196,00-
Kingston+lanca+pendrive+com+armazenamento+na+nuvem.html 
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A Web 2.0 continua sendo muito importante, porque também foi o mecanismo 

de aprendizado e de coleta de dados por meio das redes sociais sobre o comportamento 

dos usuários, do e-commerce e dos poderes públicos. Cabe destacar que, em especial, o 

Google foi uma experiência sem igual como mecanismo de busca, pois, ao mesmo 

tempo, ele agregou um grande número de serviços que está invisível para nós. Atrás do 

palco externo da Google, há uma infraestrutura de serviços, que, ao atrair os usuários 

por meio do mecanismo de busca, possibilitou oferecer um conjunto de serviços e de 

espaço de publicidade e, assim, viabilizar o seu modelo de negócio. Um dos reflexos 

desse desenvolvimento foi o lançamento da versão beta da Google+, uma evolução da 

rede social, que analisamos na seção 1.3.3.2, por meio do qual podemos verificar a 

aplicação do aprendizado da Google sobre a Web 2.0. 

 

Como pudemos observar nesse capítulo, a imprensa somada à comunicação por 

meio da malha das estradas imperiais, deu-nos uma visão do passado distante sobre a 

teia da informação – nomeamos esta combinação, geração zero da Web, a Web 0.0. 

Descrevemos as aplicações da internet da década dos anos 90, listamos as suas 

características, e um conjunto de práticas e facilidades que foram bastante inovadoras e 

úteis, as quais fazem parte da Web 1.0. O uso mais extensivo da internet, na primeira 

década do novo século, suportada e alavancada pelas novas funcionalidades de 

conectividade, tecnologia e novos modelos de negócio, resultou em novo conjunto de 

facilidades e forma de colaboração entre internautas, chegamos a Web 2.0. 

 

O desenvolvimento da tecnologia, sincronizando com aumento das informações 

dos usuários e da adoção por parte da sociedade do novo espaço criado pela Web, nos 

indica um outro patamar no uso da internet, aumentando o seu potencial como nova 

plataforma de comunicação e colaboração do nosso meio. Este será o assunto que 

trataremos no capítulo seguinte, a Web 3.0. 

 

 

CAPITULO II  

 

2.1. A Web 3.0 
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O tema deste capítulo é a Web 3.0 e o seu provável desdobramento dentro do 

cenário em que estamos vivendo. Olharemos sob a ótica da cultura presente na 

sociedade contemporânea, assim como sob a perspectiva dos avanços técno-científicos. 

Os objetivos estão voltados para a caracterização do  que está presente em nosso 

cotidiano, o cenário da Web 2.0 para o já entrante, da Web 3.0, tendo em vista indicar o 

possível desenvolvimento do ambiente Web. 

O capítulo está estruturado da seguinte forma: A Web, o Império do Presente, as 

características da Web 3.0 conforme o olhar de vários autores, a Web Semântica, seus 

atributos e seu referencial teórico, porque Web 3.0 é Web de Serviços e, por fim, um 

vislumbre da Web X.0. 

 

2.2. A Web, o Império do Presente 

 
Uma das matérias mais instigantes, sobre análise da Web, no final de 2010, foi 

veiculada por Om Malik (2010)28, em uma entrevista sobre os acontecimentos do 

mundo Web concedida à Nova Spivack, fundador da Twine, uma empresa que fornece 

serviços para sobrecarga de informações da Web. Esse autor argumenta que, antes do 

século XX, de um modo geral, a sociedade em geral estava preocupada com o passado, 

as pessoas estudavam história e refletiam sobre fatos já acontecidos. No século XX, a 

sociedade ficou obcecada pelo futuro (como bem materializado no filme Metrópolis, de 

Fritz Lange) e a consequência dessa opção resultou no grande número de invenções no 

mundo industrial e tecnológico, atingindo até a literatura com os contos de ficção 

científica, como por exemplo, foi retratado nos filmes Matrix e Avatar.  

 

Esses fatos perduraram durante décadas, contudo, no século XXI, nossa atenção 

volta-se para o presente. Nessa direção reflexiva Bauman (2010, p. 45), a partir das 

contribuições de Stephen Bertman (1998), traz uma importante análise: 

 
Cultura agorista29 e cultura apressada denotam a maneira como vivemos 

em nosso tipo de sociedade. Termos de fato adequados, que se tornam 

particularmente úteis sempre que tentamos apreender a natureza do 

                                           
28 http://gigaom.com/2010/08/30/the-new-now-how-real-time-redefines-the-now/ 
29 No original, “nowist culture”. 
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fenômeno líquido-moderno do consumismo. Podemos dizer que o 

consumismo líquido-moderno é notável, mais do que por qualquer outra 

coisa, pela (até agora singular) renegociação do significado do tempo. 

 

Ainda que Bauman (2008) circunscreva tais afirmações ao contexto do consumo 

e do consumismo, o “tempo agorista” é experimentado por todos nós no cotidiano. O 

tempo não é mais cíclico e linear, mas pontilhista, para usar uma metáfora de Michel 

Maffesoli (2000), pois é marcado tanto pela profusão de rupturas e descontinuidades, 

“por intervalos que separam pontos sucessivos e rompem os vínculos entre eles” 

(BAUMAN, 2008, p.46) quanto pelo conteúdo específico desses pontos. Nesse sentido, 

continuidade e constância não são mais parâmetros razoáveis da vida em sociedade. E é 

exatamente por isso que a vida na sociedade líquida (BAUMAN, 2001) tende a ser 

apressada.  

 

O que mudou nas nossas vidas, nesse início de século, é a onipresença da Web 

online, em tempo real, e essa presença é tão devastadora, que, de imediato, afeta até o 

modo como criamos e como inventamos coisas, processos, pensamentos. Nesse sentido, 

o argumento de Spivack (2010) é bastante forte: nós lidamos com a mudança online e as 

informações que recebemos sempre têm de ser qualificadas no momento do acesso, pois 

elas estão mudando agora mesmo. Ainda estamos procurando uma maneira de lidar com 

a mudança de dados em tempo real. O tempo de que dispomos para analisar dados 

esgota-se antes do prazo da mudança dos dados. “O agora ficou mais denso, o agora se 

tornou mais curto, [...] O horizonte é mais estreito, agora passou um dia para horas, e 

para segundos”. Cada novo serviço oferecido na Web compete com frações menores do 

nosso tempo disponível e também da nossa atenção. Segundo Davenport T., e Beck J., 

(2001), a economia na Web tem como finalidade atrair a nossa atenção, mas, no século 

XXI, ela não apenas tem que disputar a nossa atenção como também a nossa capacidade 

de seleção, análise e ação. 

 

Nesse momento, passemos a análise da mudança no consumo em face do 

imediatismo e da alteração do processo decisório para a Web em tempo real e a conexão 

das pessoas também em tempo real. Essa condição “tempo real” criou condições para o 

lançamento de novos produtos e de novos modelos de negócios muito mais ágeis, 
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principalmente devido às influências das mídias sociais e dos mecanismos de busca das 

informações nas redes, modificando os hábitos no processo de compra.  

 

A hiper-valorização do presente remete-nos à necessidade de nos informarmos, 

decidirmos e agirmos em tempo real, diminuindo, drasticamente, o ciclo dos processos 

que pode ser representado pela simples ação do clicar no mouse. A velocidade com que 

essa ação é executada, além do que ela em si significa, está transformando a nossa 

sociedade uma vez que a simultaneidade, a instantaneidade e o borramento de fronteiras 

espaço-tempo configuram novos modos de agir com conseqüências em todas as esferas 

da vida. É sob esse pano de fundo que entendemos a mudança do mundo Web, ainda 

que imperceptível para a maioria das pessoas, mas ela ocorre e ocorreu sem que muitos 

tivessem tempo de análise, somos quase lançados para agir de acordo com o movimento 

da passagem de 2.0 para 3.0. 

 

2.3. As características da Web 3.0 

 

Como havíamos descrito na seção Web 2.0, não há uma linha divisória clara da 

fronteira entre Web 2.0 e Web 3.0. Nós podemos citar vários pontos em que houve 

mudanças de tecnologias, diferenças comportamentais dos usuários, novos produtos ou 

aplicações no cenário da rede internet que, analisados como um todo, remetem-nos a um 

novo patamar, ao considerarmos, em sua globalidade, o quadro que designamos como 

uma nova geração indicada pelo sufixo 3.0. Esse conceito é defendido também por Tim 

O´Reilly, em artigo de 2009, assim como por Spivack (2007) e Wheeler (2010). 

 

Descrevemos sucintamente o que os autores citados acima conceituam como 

Web 3.0 e quais são as diferenças que podemos enumerar entre elas. Antes, queremos 

citar Wahlster et al (2006, p. 2), pesquisador da área da Ciência da Computação, que 

nos dá uma visão bastante concisa da Web 3.030: 

                                           
30 No original: “The interesting and urgent question that arises is: what happens when the 

emerging Semantic Web and Web 2.0 intersect with their full potential? We analyze this 

question throughout this feature paper and present the converging idea that we call Web 3.0. 

We use the following definition in this paper: Web 3.0 = Semantic Web + Web 2.0.”  
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A questão interessante e urgente que se levanta é: o que acontece quando a 

emergente Web Semântica e Web 2.0 combinam-se em plena potência? Nós 

analisamos esta questão por meio deste artigo e apresentamos a idéia 

convergente que chamamos de Web 3.0. Nós usamos a seguinte definição para 

esse artigo: Web 3.0 = Web Semântica + Web 2.0. 

 

A classificação mais simples é dada por Spivack, que a define cronologicamente 

(vide a figura 1) e que designa o estágio de desenvolvimento da Web, na década 2010-

2020, como Web 3.0. Evidentemente há novos lançamentos tecnológicos, novas formas 

de utilização e mudanças culturais decorrentes das inovações e, em especial, ele 

prognostica que, nessa década, o conteúdo será praticamente todo convertido para o 

meio digital e disponibilizado via Web. (SPIVACK, 2009, p.1)31.  

 

 

 

                                           
31

http://www.novaspivack.com/uncategorized/a-new-economic-framework-for-content-in-web-
3-0 
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          Figura 12. Classificação Cronológica 

 

A figura 12 é uma forma pictórica de apresentação das tecnologias, conceitos, 

metodologia de busca, etc., divididos em quatro quadrantes classificando, assim, 

emblematicamente, cada um dos componentes que, dentro da sua década, surgiu como 

marco do seu tempo. Alguns deles foram substituídos pelas inovações, mas muitos deles 

convivem com “novas tecnologias” harmoniosamente. Queremos chamar a atenção para 

o quadrante Metaweb que trataremos especificamente no tópico sobre tendências e 

futuros desenvolvimentos.  

 

 
Figura 13.  Quadro do desenvolvimento da Web segundo N. Spivack. 

 

Segundo Steve Wheeler (2010), professor da Faculdade de Educação da 

Universidade de Plymouth, pesquisador em e-learning e coordenador de Aprendizagem 

 Estamos aqui 

2011 



75 
 

 
 

Mediada pela Tecnologia da Faculdade32, as tecnologias Web já revolucionaram os 

meios de ensino e de pesquisa, do ponto de vista da linguagem. A Web 1.0 e 2.0 são 

consideradas Web’s Sintáticas (Syntactic Web), ou seja, as páginas são acessadas apenas 

pelo mecanismo da linguagem em si. Nesse caso, para achar as páginas, são usadas 

apenas as palavras que constam nas páginas, sem recorrer a descrições adicionais (por 

exemplo, tags33) que interpretam os significados das palavras, enquanto a Web 3.0 é 

Semântica, ou seja, as páginas na Web são acessadas após uma interpretação, portanto, 

são acessadas a partir do seu significado e não apenas pelas palavras literais. Uma visão 

futura sobre o desenvolvimento da Web é a de que caminhamos para Pragmatic Web 

(Web Pragmática), que mencionaremos na seção Web X.0. Nela, as páginas não serão 

acessadas somente pelo seu significado, mas também pela sua utilização, como, por 

exemplo, pelas características dos grupos sociais e políticos de que o usuário participa, 

ou pelo perfil de pesquisa acadêmica etc.  

 

2.4.  Web 3.0 segundo Tim O’Reilly 

 

O surgimento das plataformas poderosas, como YouTube, Facebook e Twitter, 

demonstrou as mesmas perspectivas da Inteligência Coletiva com novos formatos de 

conexão. Na verdade, a Web 2.0 dá uma grande ênfase nesse sentido e podemos dizer 

que as plataformas viabilizaram a colaboração.  

 

Depois da introdução do termo “Web 2.0”, começou-se a se perguntar, “o que 

viria depois?”. Supondo-se que a Web 2.0 fosse uma versão de software, poderíamos 

perguntar se a Web 3.0 seria a web semântica? Ou seria a web social ou a web móvel? 

Ou mesmo uma forma de realidade virtual? Ela é tudo isso e muito mais!  

 

A Web não é mais um conjunto de páginas estáticas de HTML que descreve 

algo sobre o mundo. Cada vez mais, a web é o mundo, porque tudo e todos que fazem 

parte desse mundo são representados em um “espelho de informação”, em uma aura de 

dados que, quando capturados e processados inteligentemente, oferecem oportunidades 

extraordinárias na construção de novos conhecimentos, desenvolvimento social e 

                                           
32 http://www.blogger.com/profile/08782623154703147473 
33 São marcações nas palavras, figuras que adicionam significado ou as categorizam. 
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humano, e também no consumo, conforto e aspectos sócio-ambientais etc. Esse 

entendimento autoriza-nos a dar um nome para que nós possamos explorar e estudar 

esse fenômeno e a sua trajetória. Web 3.0! 

 

Podemos começar a nossa análise olhando para as plataformas como Google e 

Binq. Elas são capazes de rastrear redes em cooperação com serviços de Cloud 

Computing, incluindo reconhecimento de voz, aplicação de localização (geo-

posicionamento como GPS) e os subsistemas que são aperfeiçoados à medida que são 

usados. Podemos concluir, inicialmente, que a rede já está mais inteligente.  

. 

 

2.4.1. Redefinindo Inteligência Coletiva  

 

Muitas pessoas estão entendendo a idéia do coletivo no sentido da 

“crowdsourcing” (produção da multidão), na qual um grande grupo de pessoas pode 

criar um trabalho coletivo, e aqui está uma nova forma de implementação do34 serviço, 

cujo valor agregado excede em muito ao de cada um dos participantes individualmente. 

Outro exemplo da construção coletiva é o da Wikipedia ou o da colocação de um ponto 

de interesse no mapa da Google maps ou de mecanismos de seleção de notícias como 

Digg e Twine.  

 

Sumarizando os principais pontos citados por O’Reilly, a Web 3.0 não é 

caracterizada por um fato específico, mas por um grande conjunto de acontecimentos, 

base de conhecimentos, tecnologias etc. que criam um mundo Web que começa a 

aprender por si e a evoluir criando novos conhecimentos. A esse conjunto de 

fenômenos, convém criar um nome: Web 3.0.  

 

Conclusão Preliminar: estamos considerando que existem vários pontos comuns 

entre os autores citados que são partes da Web 3.0 ou que a caracterizam como: 

- Web Semântica 

- Crowdsourcing ou Produção Colaborativa mediada pela Web 

                                           
34 Grifo nosso. 
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- Plataforma de Redes Sociais mais sofisticadas 

- Tecnologias de mobilidade e Cloud Computing 

- Web como espaço de mediação de serviço 

 

2.5. A Web Semântica 

2.5.1. Por que precisamos da Web Semântica? 

 

Verificando-se empiricamente o consumo, nos dias atuais, com a mesma prática 

na década passada (1990), constata-se que é a inserção do mundo Web que marca a 

diferença. Uma parte substancial do consumo foi deslocada para o meio digital: o ciclo 

de marketing, a especificação e o desenho dos produtos e até a finalização das compras 

que pode ser completada pela internet. Para conhecermos os produtos e serviços, 

geralmente, utilizamos a internet para acessarmos as especificações e características 

desses produtos. 

 

Uma das áreas inovadoras da Web foi definitivamente o aparecimento dos 

buscadores. Inicialmente, conhecemos o Altavista,.Yahoo etc., até chegarmos ao 

Google, que é aquele que mais nos traz informações disponível na rede. O papel 

desempenhado pelo Google transcende a área de busca do trabalho escolar ou do saber 

onde fica a padaria mais perto, e, por essa razão, ele está incorporado ao nosso dia-a-

dia. Muitas decisões críticas das nossas vidas são tomadas baseadas nos resultados 

encontrados nos buscadores. Relembramos, às vezes, como era o processo decisório 

antes do aparecimento desses buscadores e lamentamos por não ter essa ferramenta 

naquela época, pois poderíamos ter tomado decisões muito melhores. A existência dessa 

disponibilidade não significa que os buscadores nos atendam plenamente e que não haja 

limitações, pois alguns aspectos desses mecanismos nos fazem questionar a eficácia de 

suas funcionalidades. Um dos aspectos de suas limitações está na questão do 

entendimento, por parte da Web, de quem é o usuário da consulta, que, por ora, 

chamamos de contexto.  

 

A questão relativa à compreensão do contexto do usuário evoluiu desde a Web 

1.0, pois, segundo Spivack (2007), o uso da internet, nas últimas duas décadas, já conta 

com três gerações, que englobam da Web 1.0 à Web 3.0. Por essa razão o objeto de 
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nossa pesquisa é a geração atual que foca o aspecto da semântica e que é denominada 

Web Semântica. 

 
É interessante notar que as três gerações coexistem, ou seja, o fato de uma 

tecnologia ser predominante não aposenta a anterior, pois o mundo digital pode 

conviver harmoniosamente com o mundo analógico, assim como o e-mail continua 

sendo usado junto com o SMS, o MSN, os posts e as mensagens no Facebook e Twitter. 

 

Assim, esse tópico visa descrever a situação atual do desenvolvimento da Web 

Semântica, o seu embasamento teórico e algumas das suas aplicações no mundo da 

publicidade. Nesta seção, chamamos a atenção para uma mudança que ocorre 

gradualmente, porém ela é transparente para a maioria das pessoas: chamamos-na de 

tecnologia da semântica implícita35 e ela é a principal mudança de paradigma nos 

mecanismos de busca, nas conexões entre pares e na construção de redes sociais. Essa 

tecnologia traz também ferramentas poderosas para o mundo da propaganda e do 

consumo, que nós descrevemos a seguir de forma sucinta.   

 
 

2.5.2. Breve introdução à semântica  

  

O conceito de semântica foi aprofundado por Guiraud (1975), que classificou os 

problemas com relação à semântica em três categorias: os problemas psicológicos, os 

lógicos e os lingüísticos. Em relação ao nosso estudo, nós entendemos que os que se 

aplicam ao ambiente Web Semântica são os de ordem lógica e linguística.  

 

A Web Semântica, segundo Berners-Lee (2001), o engenheiro britânico a que foi 

creditada a invenção da Web, consiste na utilização das tecnologias avançadas do 

conhecimento para preencher o espaço do saber existente entre o homem e a máquina. 

Ela utiliza modelos sofisticados de informação, mapeando as relações entre pessoas, 

grupos de pessoas, atributos, preferências, histórico de consumo, atividades etc., para 

desenhar o contexto em que o usuário da rede vive e projeta, dessa forma, um provável 

quadro da realidade em que o utente se encontra. 

                                           
35 Semântica implícita - Essa denominação é aplicável no presente trabalho, mas não a consideramos no 
sentido da definição já consolidada no meio acadêmico.  
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Um dos maiores problemas da comunicação homem-máquina é a questão da 

ambiguidade, embora exista o mesmo problema na comunicação entre seres humanos. 

Lembramos que esse problema é mais acentuado quando a comunicação é realizada por 

meio textual, oral ou escrito. Quanto mais informações temos acerca da pessoa com 

quem estamos interagindo, melhor é o entendimento do contexto. 

 
Levar-se em consideração o contexto na comunicação tende a melhorar a 

qualidade da resposta nessa interação. Portanto, o desenho da arquitetura da Web 

Semântica, realizado pelo W3C (World Wide Web Consortium), tem essa finalidade. 

Neste ponto, nós descrevemos os principais conceitos da Web Semântica.  

 

A visão principal do W3C é a universalização da internet, que traz como 

consequência a dificuldade de serem achadas as informações corretas para as buscas que 

fazemos na Web. Por exemplo, cada um pode criar a sua página (muitos de nós temos 

nossas páginas pessoais) com total liberdade para escrever sobre assuntos de seu 

interesse, usando seus dialetos e convenções. Essas páginas também podem ser 

categorizadas como documentos online, que, por sua vez, podem fazer referências a 

outros documentos.  

 

Todas as vezes em que queremos comprar algo, sempre procuramos ouvir as 

opiniões dos nossos amigos e pares, além de recorrermos também aos comentários dos 

que usaram os produtos e serviços que queremos adquirir. Um dos principais meios de 

fazermos isso, atualmente, é buscar essas informações na Web.  

 

Nesse ponto, entram em cena os mecanismos de busca, como, por exemplo, o 

Google. Como podemos inferir, esses mecanismos (Search Engine) iniciam a sua busca 

naturalmente nas páginas online de todo o planeta que estão no alcance dos buscadores 

de informações, procurando as palavras-chave que nós fornecemos para os buscadores. 

Esse tipo de pesquisa é chamado de pesquisa intrínseca.  

 

A pesquisa pode ser feita para além dos documentos prospectados, pois os 

buscadores podem, por exemplo, seguir pelos links neles existentes. Portanto, o alcance 
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da pesquisa vai para os documentos que extrapolam aqueles acessados. Esse tipo de 

pesquisa é chamado de pesquisa extrínseca.  

 

Esses dois tipos de pesquisa baseiam-se nas palavras fornecidas pelos 

internautas. Para essa modalidade de busca ser bem sucedida, os usuários têm que 

fornecer corretamente as palavras. Além de os documentos/páginas conterem as 

palavras tal como foram pesquisadas, pode haver outros documentos que deveriam fazer 

parte do conjunto de resposta e que não farão parte da resposta por causa do 

desconhecimento dos possíveis sinônimos. Vamos dar um exemplo: imaginemos que 

queiramos pesquisar um conceito, como “fato gerador”. Alguns documentos podem ter 

exatamente essa expressão linguística e nos retornarem o significado do conceito, mas, 

em situações específicas, como a do jurista tributário Geraldo Ataliba, que denomina 

esse conceito “hipótese de incidência”, nesse caso, os resultados retornados podem não 

corresponder exatamente aos conceitos encontrados. Podemos dizer que, nesses casos, a 

pesquisa não deveria ser por palavras e sim pelo conceito. 

 

Para que isso possa acontecer, não basta termos uma indexação poderosa, ou um 

algoritmo extremamente rápido de acesso às palavras que fazem parte dos documentos, 

mas precisamos construir uma tecnologia de mapeamento da semântica que seja válida 

para toda a rede Web. A proposta do W3C tem exatamente essa finalidade e nós a 

descrevemos no tópico a seguir.  

 

A contribuição da Web Semântica para a publicidade é significativa, pois 

permite aos mecanismos de busca conhecer com mais precisão o contexto dos usuários 

e inferir os seus hábitos de consumo. Esse conhecimento pode orientar o marketing 

pessoal de forma eficaz, dirigindo as ofertas mais apropriadas para o segmento correto. 

 

Como a construção da semântica por meio dos buscadores da internet ocorre de 

forma transparente para os usuários, nós chamamos esse processo de semântica 

implícita. 

2.5.3. Os conceitos teóricos da Web Semântica 

 



81 
 

 
 

A Arquitetura da Web Semântica é estruturada por meio de três principais 

componentes, segundo Moraes e Borgetti (2006): 

1 – Esquema (Schema)  

2 – Ontologia 

3 – Lógica 

 

Podemos ver, na figura 14, esses três componentes relacionados entre si 

utilizando o conceito de camadas. 

 

 
 
 Figura 14. Diagrama das três camadas.  Mendes et al (2007) 

 

2.5.3.1. Camada de Esquema 

 

A Camada de Esquema define e estrutura os dados e tem também a função de 

descrevê-los para expressar o seu significado. Para que isso possa ocorrer, é necessário 

existir um mecanismo para realizar essa tarefa, portanto, isso requer linguagens e 

técnicas padronizadas para que a descrição e o conteúdo sejam inteligíveis para outras 

camadas.  
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A padronização que a W3C recomenda para definir os dados é o RDF – 

Resource Definition Framework (Sistema de Definição de Recursos) que consiste em 

construção assertiva ou estrutura de triplas, sujeito, predicado e objeto. Já a 

recomendação da linguagem para o padrão RDF é o XML - eXtensible Markup 

Language (Linguagem Extensível de Formatação), que é uma extensão da linguagem 

HTML utilizada na programação das páginas da internet desde o início da sua 

implantação. Ela permite definir ou nomear as tags personalizadas (atribuição de 

significado ao objeto que é uma unidade de informação), e, por isso, possibilita 

categorizar unidades dentro de uma página. O conjunto RDF / XML permite que outras 

aplicações da internet interpretem mais claramente os objetos de uma página por meio 

da padronização das triplas <objeto, atributo, valor>.  Exemplifiquemos: 

 
 
  
 
 
 
           autor 
 
 
 
    
Figura 15. Camada Esquema 

     

Essa tripla tem o seguinte significado: o objeto http://prof-

lawrence.blogspot.com, tem o valor Lawrence Chung Koo para o atributo autor. 

 

Em outras palavras, todos os objetos devem ser identificados inequivocamente 

pela definição de sua “embalagem”. 

 
 

2.5.3.2. A camada de Ontologias  

 
A camada de ontologias tem a função de definir formalmente termos e conceitos, 

sendo semelhante às funções de um tesauro.  Nas palavras do SemanticWeb.org, - 

http://semanticweb.org/wiki/Ontology:  “Uma ontologia é uma especificação formal de 

http://prof-lawrence.blogspot.com 

Lawrence Chung Koo 
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uma conceituação compartilhada”36. Moraes e Borgetti (2009, p.5), por sua vez, assim a 

conceituam: 

 
As ontologias permitem expressar regras permitindo a um programa deduzir 

significados da informação guardados no documento, ou seja, permitem 

manipular os termos de uma maneira mais útil e eficiente. 

 

A definição mais precisa dos conceitos dados pela tripla <objeto, atributo, valor> 

requer uma interpretação para resolver problemas de conflitos de significado, como, por 

exemplo, haver duas definições com nomes iguais, porém, com significados diferentes. 

Temos, portanto, necessidade de resolver problema de homônimos. Pode haver, 

também, duas definições com nomes diferentes definindo o mesmo objeto (sinônimos). 

A camada de ontologias serve de interface para mediar o mundo dos dados com o 

mundo dos humanos e agentes inteligentes. 

2.5.3.3. Camada da Lógica 

 

Na camada lógica, é realizada a inferência do significado da informação a partir 

dos documentos e o mundo real em que foi feita a busca, tomando como base os termos 

já consolidados na camada de ontologia. 

 

As regras de inferência são definidas e aperfeiçoadas continuamente e utilizadas 

pelos agentes.São programas inteligentes com capacidade de interagir e possuem 

autonomia, pois conseguem tomar decisões baseadas no ambiente, além de terem a 

capacidade de se auto-aperfeiçoar, pois acumulam as experiências anteriores. Os dados 

encontrados passam por teste de consistência e, caso haja divergência, esses itens são 

distinguidos. Por fim, a comprovação da interface com o mundo real passa pela 

certificação digital e pelo trust, para poder identificar unicamente os usuários. 

 

Os desdobramentos principais que se seguem com a implementação da proposta 

para melhorar o resultado da pesquisa por palavra-chave podem ser sintetizados por 

meio dos seguintes pontos: 

 

                                           
36  No original “An ontology is a formal specification of a shared conceptualization” 
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a- A semântica implícita é poderosa. Ela possibilita responder perguntas que fazemos à 

Web de forma mais inteligente levando em conta o nosso perfil e contexto. A principal 

idéia é que ela possa resolver as ambiguidades, aspecto para o qual, até então, era 

necessária a mediação humana para a interpretação. 

 

b- A publicidade na Web depende da semântica implícita para serem obtidos melhores 

resultados, porque uma melhora na identificação dos clientes potenciais gera uma taxa 

de resposta com sucesso muito maior.  

 

Pela dificuldade de se aplicar os conceitos apresentados no nível Web, algumas 

corporações optaram em aplicar essa arquitetura no nível corporativo, segundo Oliveira 

(2011), que é umas das iniciativas possíveis dentro do cenário da Web Semântica. 

 

2.5.5. Exemplo da dificuldade nos mecanismos de busca em interpretar o 
significado das palavras chave 

 

É bastante intuitivo para nós que quanto mais houver informação disponível, 

mais difícil será a busca. Vide a figura abaixo37: 

 

                                           
37 http://www.slideshare.net/novaspivack/web-evolution-nova-spivack-twine - Slide 3. 
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Figura 16. Dificuldade aumenta com a quantidade de dados 

 

Conforme o que expusemos na introdução, a quantidade de dados disponíveis 

dobra a cada 18 meses, a tendência de perda do desempenho nos mecanismos de busca 

se torna evidente. O gráfico nos mostra que a pesquisa por meio da Web Semântica 

também é uma necessidade tecnológica para suportar a demanda futura. 

 

Exemplifiquemos essa dificuldade de interpretação com uma busca realizada por 

mim no Google em 27/06/2011. Na descrição abaixo, o meu contexto não está 

diretamente relacionado com a pesquisa, pois os buscadores têm somente conhecimento 

dos equipamentos, endereços IP e os históricos que ocorreram no equipamento e não 

das pessoas ligadas à pesquisa. Se a semântica implícita for efetiva, a publicidade terá 

um retorno sobre a exposição muito maior. 

 

Realizada a busca pelo Google, podemos verificar na figura 17 que o argumento 

de pesquisa “Gestão Ambiental” trouxe-nos um conjunto de 2.930.000 páginas-

respostas que se encaixam com as palavras fornecidas, sendo que as primeiras páginas 

que se apresentam são aquelas que contêm a expressão “Gestão Ambiental”, 

Busca pela palavra-chave 
Web Sintática 

A produtividade da busca diminui a 
medida que a quantidade de dados 
crescem 
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apresentada literalmente. Como conseqüência imediata dessa consulta, podemos ler na 

tira do lado direito um informe publicitário, sobre vários cursos de Gestão Ambiental.  

 
 

 
 
Figura 17. Pesquisa com argumento “Gestão Ambiental” 

 

Constatamos, assim, que o setor econômico que mais se interessa por essas 

palavras-chave é a educação (onde está a maior expectativa de ganhos com a área da 

sustentabilidade), o que não deixa de ser algo interessante e irônico, porque os maiores 

interessados deveriam ser os recrutadores de talentos, setor público, empresários etc. 

Neste caso, a publicidade não levou em conta duas variáveis: a primeira mostra que a 

pesquisa está relacionada com “desenvolvimento sustentável”, ou seja, já houve um 

mapeamento dos significados associados, mas o valor relativo para efeito da resposta foi 

muito limitado. A publicidade não a utilizou. A segunda variável refere-se à pessoa que 

fez a pesquisa. 
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Figura 18. Pesquisa relacionada a gestão ambiental 

 

As empresas que dominam os mecanismos de semântica implícita podem vender 

essa capacidade. Atualmente (2011), os anúncios na Web são expostos por associação 

de palavras e o valor investido pelo anunciante é medido pelos cliques nos seus 

anúncios. Caso a semântica implícita já estivesse funcionando, as empresas que detêm a 

busca semântica poderiam vender os anúncios por conceito em vez de vender por 

palavras-chave com uma agregação de valor muito maior, pois, se os anúncios aparecem 

para o público mais corretamente selecionado, certamente as quantidades de cliques 

crescerão. 

 

2.5.6. Exemplo do problema dos Search Engines no contexto do usuário 

 

A solução da Web Semântica consiste em aplicar tecnologias avançadas de 

conhecimento para preencher a lacunas de saber entre o homem e máquina.Vamos dar 

alguns exemplos do porquê as pesquisas nem sempre retornarem o resultado desejado.  

- Suponha que você queira achar uma descrição resumida da vida do Apóstolo São 

Paulo na Bíblia. Provavelmente, você entrará com o argumento => “São Paulo”, e 

normalmente você receberá como resposta, por exemplo, do Google prontamente em 

0,05 segundos, com119.000.000 documentos, na primeira página: 

São Paulo => Cidade de São Paulo 

Busca pelo significado 
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São Paulo Futebol Clube 

Prefeitura da Cidade de São Paulo 

 etc ....... 

 

 
Figura 19. Pesquisa pela palavra-chave São Paulo 

 

Bem, essa não era a pergunta que eu queria fazer. Um outro exemplo seria 

recuperar a imagem de Paris Hilton, a herdeira da fortuna Hilton que não apenas é 

famosa pelo seu patrimônio como também pela sua excentricidade. Podemos ir para 

pesquisa de imagem da Google e o mais lógico seria teclar: “Paris foto”, novamente o 

que nós vamos achar depois de 0,10 seg, com 11milhões e 600 mil documentos e fotos 

como resposta, na primeira página, com seguinte formato: 

Argumento de 
Pesquisa 
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Figura 20. Pesquisa pela palavra-chave paris foto 

 

Vamos apreciar muitas imagens da Cidade Luz, a eterna cidade de Paris. 

Novamente, o Google não conseguiu entender o que quis dizer.    

 

Um terceiro exemplo seria achar um notebook com pelo menos 4GB de memória 

(que eventualmente poderia ser um netbook). Podemos começar com o argumento de 

pesquisa “notebook”, “4GB”. O problema que o buscador tem é saber se exatamente 

4GB serve, ou se mais de 4GB também serve, ou, ainda, se o notebook tem mais que 

4GB de HD (já que praticamente todos os notebooks hoje satisfazem essa condição). 

Essa pesquisa normalmente retorna os notebooks de 4GB, pois o algoritmo de busca 

tem muita dificuldade de interpretar as informações como maior, menor, meia-idade etc. 

Os algoritmos são muito bons para um dado exato, no entanto, quando precisamos que 

haja interpretação do contexto implícito, o buscador não dispõe de recursos para essa 

tarefa. Podemos concluir nesse momento que há um hiato entre o conhecimento humano 

e o conhecimento do computador e chamamos esse hiato de Lacuna do Conhecimento 

(Knowledge Gap em inglês).  
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Há outro componente que designamos de Conhecimento do Contexto 

(Backgroud Knowledge em Inglês) que, em geral, está totalmente ausente nas páginas 

Web. No caso, se o computador tentar inferir (há programas que tentam fazê-lo), por 

exemplo, ele poderá usar as pesquisas anteriores para chegar ao resultado, e o resultado 

poderá ser positivo ou não. Na pesquisa da imagem, com Paris – cidade, a pesquisa foi 

considerada errada, pois deveríamos ter fornecido também a palavra chave Hilton, e, 

dependendo do algoritmo, a resposta mais adequada (na opinião da máquina) poderia ter 

sido os Hotéis Hilton de Paris. Responder a esse tipo de questão, exige da máquina uma 

outra forma de solucionar esse tipo de ambigüidade. A Web Semântica é uma iniciativa 

para tratar esse tipo de problema. 

 

A idéia principal do uso da Web Semântica é aplicar as tecnologias avançadas 

do conhecimento para preencher as lacunas de conhecimento que existem entre homem 

e máquina. Em outras palavras, é fornecer ao computador “conhecimento” que que 

possa fazê-lo entender e processar as informações que o ser humano está tentando 

passar para a máquina. A resposta esperada provavelmente está no conteúdo das páginas 

Web, mas a dificuldade reside no fato de que a recuperação dessas informações depende 

do contexto que cerca o ser humano. Dados adicionais têm que ser fornecidos para que a 

respostas possam ser retornadas dentro da expectativa do usuário.  

 

De acordo com Pollock (2009) loc 384 of 8804, nós podemos olhar para a Web 

Semântica sob quatro perspectivas diferentes: 

- Como um avanço da Web / Internet de hoje (2.0) 

- Como uma tecnologia de metadados para software de negócios 

- Como um movimento social pró dados open-source 

- Como uma nova geração de Inteligência Artificial 

 

Talvez haja verdades em cada uma das visões, mas cada uma delas tem foco em 

audiências diferentes e facetas diferentes do que seja a Web Semântica. 

 

O projeto Amigo-De-Um-Amigo (Friend-of-a-Friend) (FOAF, 2000) é uma 

revisão do projeto original de Tim Berners-Lee, criador do World Wide Web. 

(BERNERS-LEE,1989). A idéia básica do projeto é entender o contexto da pesquisa por 
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meio do entendimento do perfil do usuário. Procura-se mapear o lugar de cada um na 

Web, compartilhando as informações da pessoa e suas atividades (suas fotos, agenda, 

weblogs.), transferindo as informações entre sites e possibilitando estender 

automaticamente as conexões e, então, reusá-las online. Esse projeto é uma das 

iniciativas para poder conectar as ligações de cada internauta com suas coisas, 

informações, pessoas etc., ou seja, entender-se o contexto individual dos participantes 

da rede. 

 

Aliás, esse é o método normal que utilizamos ao adicionarmos um amigo na 

nossa rede social, pois pesquisamos sobre os seus amigos, os seus hobbies, os grupos 

em que participa etc. Nós conhecemos a pessoa pelo seu perfil (e, por razões de 

segurança e privacidade a maioria omite seus perfis nas redes sociais), e, como na 

maioria das vezes as informações do perfil não estão presentes, recorremos ao perfil de 

seus amigos (vale o ditado “diga-me com quem andas e te direi quem és”). Essa tarefa 

parece ser trivial, mas ela é relativamente complexa, pois, na prática, temos diversos 

perfis. Podemos exemplificar com o mapa das conexões do Lawrence abaixo. O 

conjunto dos pontos azuis representa os amigos do Lawrence na IBM, o conjunto dos 

pontos vermelhos representa os amigos do Lawrence na PUC/SP, e assim por diante. 

Figura 21. 

 

Desenvolvemos contextos diferentes em cada um dos círculos em que vivemos, 

com linguagem própria, culturas diferenciadas, portanto um amigo que nos conhece 

nesses contextos vai entender as nossas colocações. Em outro tipo de círculo, isso seria 

impossível de ser compreendido somente com o mapeamento das nossas conexões de 

amigos.  
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Figura 21. Perfis do Lawrence – seus papéis (role) 

 

Uma das características da Web é a sua aplicabilidade para seres humanos. 

Entendemos que os usuários da Web são pessoas, no entanto, existem programas e 

máquinas que também a usam, provavelmente mais intensivamente do que os homens. 

A concepção da Web Semântica leva isso em conta, a sua arquitetura leva em conta esse 

fato, é bastante interessante relermos o desenho da primeira proposta do Berners-

Lee(1989) em que ele já previa esse fato quando escreveu um artigo para convencer a 

gestão da CERN (Organização Européia para Pesquisa Nuclear), onde ele é 

pesquisador, da importância da proposta de www (aliás o fato curioso no artigo é que 

ele não sabia qual seria o melhor nome para a Web). Podemos verificar que, ao longo do 

tempo, muitas tarefas anteriormente executadas pelos seres humanos passaram a ser 

realizadas pelas máquinas programadas para isso. Esses “robots” têm que interpretar 

ordens, comandos e compreender contexto, portanto a linguagem e a forma de registro 

dos fatos do mundo real. 

 

Vamos exemplificar: suponhamos que eu queira comprar um presente de Natal 

para meu amigo secreto. Para tanto, devo descrever as características desse amigo, tais 

como, sua faixa etária, seu nível de educação, seu sexo e o valor que estou disposto a 

gastar etc. e o serviço da Web me retornará mostrando quais são os presentes que estão 
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encaixados nesses critérios e fornecendo o melhor custo/benefício sem interferência 

humana. Atualmente, alguns sites de compra já realizam algo semelhante a isso, mas 

não levam em conta quem eu (o comprador) sou, o meu contexto (o país em que vivo), 

portanto, a minha cultura, etc. O conceito da Web semântica inclui também todo o 

contexto. Sem dúvida, ela é uma versão que utiliza todo o conhecimento adquirido da 

Web 2.0 e levará um certo tempo para que os usuários da Web atual entendam isso. 

 

2.6. Por que a Web 3.0, a Web Semântica, é a Web de Serviços 

 

Claramente, podemos ver que a Web não fornece apenas bens. Imaginemos que 

todos os celulares terão GPS e, em nossas férias, andando pelo Champs Eliseé, o celular 

vai nos contar, em português, a história de cada marco turístico pelo qual passarmos. 

Esse tipo de aplicação será cada vez mais presente no nosso cotidiano, pois, segundo 

Lipovestky (2005), a era do hipermodernismo é caracterizada mais pela experiência do 

consumo e não, necessariamente, pela da posse do bem material. Lembramos que hoje o 

consumo está direcionado para o serviço em detrimento dos bens de consumo físico.  

 

De forma empírica, com base em nossa experiência cotidiana, já podemos ver o 

crescimento da demanda por serviços, tanto na área de entretenimento como nas áreas 

funcionais. Podemos decidir entre comprar um bem, por exemplo, um carro, ou alugá-

lo, ou mesmo fazer um leasing, que é uma forma de adquirir um serviço com a opção de 

tê-lo em definitivo depois de um período. Os modelos de negócio caminham para 

oferecer cada vez mais objetos (bens) como serviços. Entende-se que, em muitos casos 

as pessoas, queiram ter funcionalidades dos objetos e não precisem possuir os objetos.   

 

Pode-se perguntar por que somente agora é que a Web está entrando nessa esfera 

de atuação? Como já exposto, sabemos que a demanda por serviços normalmente requer 

um entendimento “humano” para uma execução satisfatória, tendo de haver uma leitura 

do contexto, da cultura, etc., além do pedido de serviço. A Web 2.0 ainda não possui os 

mecanismos e tecnologias para atender a essa especificação, por isso a semântica é 

essencial para satisfazer esse aspecto. 
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Entendemos que, certamente, existem outros obstáculos, porém sabemos que a 

semântica na Web irá facilitar muito o consumo de serviços. Com a sofisticação dos 

mecanismos de inteligência artificial, que englobam os aspectos semânticos da 

linguagem, a Web terá condições de interagir com qualidade bem superior àquela do 

estágio anterior. Esse dado permite-nos concluir que os pré-requisitos para que a Web 

3.0 esteja pronta para ser a Web de Serviços já são realidade. Como consequência, 

muitas áreas de consumo que não estavam listadas como candidatas para serem 

oferecidas pela Web, passam a ter essa possibilidade real de prestar serviços via rede, 

pois agora têm as bases teóricas e científicas estabelecidas, e, com as mudanças 

culturais das novas gerações X, Y e quem sabe, geração Z, elas têm um conjunto de 

consumidores treinados, além de tecnologias desenvolvidas e da acessibilidade quase 

universal à Web. 

 

De acordo com Cataldo (2009), a natureza do World Wide Web mudou da 

página estática e individual e do e-mail para o que temos hoje (Web 2.0), em que um 

conjunto de novos recursos, tais como, redes sociais, wikis, mensagens instantâneas que 

transformaram as formas como nós, indivíduos e empresas utilizam a rede. Hoje, as 

tecnologias de Web Semântica também começam a ganhar força nos dois lados do 

firewall, transformando o mundo e o mercado. Convém dizer que a Web Semântica é a 

visão que o World Wide Web Consortium tem para a próxima geração Web em que o 

significado das informações e serviços pode ser facilmente entendido pela outra 

aplicação sem a mediação e a interpretação humana (BERNERS-LEE, 1989). Ela pode 

ser aplicada por uma empresa à sua cadeia de fornecedores e clientes, fazendo com que 

as informações corporativas possam ser prontamente acessadas e usadas com base no 

seu significado. 

 

A Web Semântica tem a promessa de levar a outro nível de colaboração os 

dados corporativos e estender o potencial das informações na Web e nos sistemas 

internos das instituições para compartilhar com significado de uma forma 

dramaticamente mais clara e intuitiva, como houvesse uma mediação humana. Sir Tim 

Berners-Lee identifica a semântica como a tecnologia chave para a próxima geração de 

internet. 
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2.7. A plataforma que marca a transição de Web 2.0 para 3.0 

 

Hoje, as tecnologias de “Web 3.0”, também conhecida como “Web Semântica”, 

começam, como já destacamos, a ganhar força dos dois lados do firewall, 

transformando o mundo e o mercado. Vamos pontuar com um exemplo, uma plataforma 

que caracteriza a transição de Web 2.0 para Web 3.0. Plataforma Google, mais 

precisamente, Google+ (leia-se Google Plus).  

 

 

2.7.1. Google+  

 

Queremos iniciar este parágrafo com a seguinte citação do (SPIVACK, 2011)38 

 

Todos, inclusive, possivelmente, a equipe do Google+, estão pensando 

que o Google+ é concorrente do Twitter e Facebook. Mas eu penso que 

de fato, Google+ é algo completamente diferente.Realmente, Google+ 

não é para socialização, ele é para compartilhamento do conhecimento. É 

isso que o faz diferente de outras redes sociais. Ele suporta a permissão 

de acesso mais flexível ao conteúdo, formato maior de conteúdo, recortes 

de conversas, e brevemente, ele vai se integrar com mecanismo de busca.  

Em muitos sentidos, o Google+ será o substituto da Blogosphere (todo 

conjunto dos blogs). 39 

  

                                           
38 http://www.novaspivack.com/technology/why-google-is-really-for-sharing-knowledge-not-social-
networking 
39 No original: “Everyone, including possibly even the Google+ team, is currently thinking that 
Google+ is a Twitter and Facebook competitor. But I think in fact, Google+ is for something entirely 
different. 
Google+ is not really for socializing; it’s for sharing knowledge. That’s what makes it different from 
other social networks. It supports more flexible access permissions on content, longer form content, 
threaded conversations, and soon it will integrate deeply with search. 
In many ways, Google+ is a potential replacement for the Blogosphere, which always suffered from the 
lack of an integrated commenting and search infrastructure. Blog posts and the conversations that 
emerge around them are fragmented around the Web, but in Google+ they are all in one place. More 
importantly, in Google+ the conversation around each post is something you can watch growing in real-
time.” 
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Por isso, um dos lançamentos que está mudando os conceitos já estabelecidos 

das redes sociais foi a Google+. O lançamento feito de forma restrita, ou seja, só pode 

participar quem for convidado por um participante. Não obstante, em três semanas 

alcançou o número de 20.000.000 usuários. O Google coletou as experiências das redes 

sociais (incluindo o seu produto Orkut) e projetou uma nova plataforma de rede social 

que, segundo a avaliação inicial dos analistas, está um degrau acima das plataformas 

existentes, como, por exemplo, Facebook, Twitter, MySpace, Orkut, dentre outras. Essa 

iniciativa, segundo Eric Schmidt, antigo CEO da Google, foi para corrigir uma falha da 

empresa por não ter dado a devida importância à rede social, em especial, “Erramos ao 

não levar o Facebook a sério”, disse Larry Page, em entrevista para matéria do Faust 

(2011). CEO e fundador da Google, ele quer colocar uma camada social por toda a 

companhia, segundo a opinião de Collin Gillis, analista de tecnologia da corretora BGC 

Partners. “Para Google, agora, saber compartilhar está na ordem do dia”.  

 

Segundo outra matéria acerca do Google+, de Fouts (2011), as suas 

funcionalidades são suficientes para substituir o Foursquare, Instagram, Facebook e até 

Twitter. Uma das questões que a Google ainda não resolveu satisfatoriamente é com 

relação à identidade dos usuários, pois, em princípio, ela tem que ser uma pessoa física, 

(no futuro será permitida a jurídica), mas tem que existir no mundo real, em outras 

palavras, não se aceitam avatares. O potencial incrível que o Google obterá com o 

Google+ é em função da otimização dos mecanismos de busca, e aqui estamos falando 

claramente da Web Semântica. Como o Google passa a ser o agregador de todos os 

serviços debaixo do seu “guarda-chuva”, Google Search, Google Docs, Google Maps, 

Google Books, Gmail, Orkut,.., ele enriquece em muito o perfil do usuário, o Google 

Profile.  

 

Esse passo dado pelo Google, na nossa perspectiva, define, claramente, a linha 

divisória entre a Web 2.0 e a Web 3.0. No nosso entender, o Google+ é um produto 3.0. 

Ele define uma nova geração de plataforma com um conjunto de funcionalidades muito 

mais rico e, ao mesmo tempo, é dotado de capacidade para criar as bases sólidas para 

serem usadas pelos agentes inteligentes da camada lógica da arquitetura da Web 

Semântica.    
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2.8. Caminhando para a Web X.0 

 

2.8.1. Um provável cenário do mundo digital para os próximos 5 anos 

 

 Voltando o olhar para o ano de 2010, consideramos que, talvez, o maior 

fenômeno no mundo Web, o Facebook, de Marc Zukerberg, possa ser apontado como o 

vencedor, pois a adesão ao site foi mais intensa que o fenômeno Orkut.O seu valor de 

mercado está estimado acima de 65 bilhões de dólares40. O Facebook atualmente possui 

cerca de 700.000.000 de usuários41  

 

 
Figura 22. Quantidade de usuários Facebook – Fonte: http://www.checkfacebook.com/ 

 

 Podemos verificar que o Brasil ocupa a nona posição em termos de quantidade 

de usuários com 22.689.780 membros42. 

                                           
40 http://www.webexpoforum.com.br/2011/03/05/aporte-deve-elevar-valor-de-mercado-do-

facebook-para-us-65-bilhoes/  

 
41 Pelo site http://www.checkfacebook.com/ (acessado em 26/07/2011). 
42 pelo site http://www.checkfacebook.com/ (acessado em 05/08/2011). 
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                  Figura 23. Quantidade de usuários por país. Fonte: http://www.checkfacebook.com/ 

 

 Pode-se constatar que é natural que ele seja maior que o Orkut, pois ela veio 

depois, portanto, deve ser melhor do que o seu antecessor, mas o fato é que a sua adoção 

é incontestável. É bastante razoável esperarmos que, em 2011, o seu crescimento 

continue, só que essa expectativa pode não se concretizar, pois, nesse ponto, devemos 

considerar que o dinamismo do mundo Web nos surpreende a cada dia. Em julho de 

2011, o lançamento da Google+ reafirmava a direção predita por Spivack com produtos 

reais que implementavam os conceitos da Web 3.0.  

 

Esse fato apenas nos indica que a Web se modificou de um meio de troca de e-

mail (web 1.0) ou de uma infraestrutura de armazenamento de informações e sua busca 

para um meio social (2.0). Lembramos aqui da história recente da internet. Em meados 

dos anos 90, achávamos que a Nova Economia de internet se estabeleceria como uma 

nova forma de economia, mais virtual, menos concreta (brick and mortar). Em 1999 

constatou-se que a previsão de que o comércio ocorreria apenas na rede não acontecera, 

resultando na conhecida “bolha”. A partir desse momento, a internet obedeceu 

novamente a toda curva de inovação tecnológica, ou seja, ocorreu a euforia inicial 

passando depois para a descrença e a indiferença e a nova adoção com aperfeiçoamento 

das lições aprendidas, mas cautelosa e, finalmente, um novo crescimento consistente da 

inovação ajustada. 

 



99 
 

 
 

O que verificamos em 2010 é a consolidação da rede social como meio de 

comunicação interpessoal com a incrível aceitação da população da faixa etária de 35-

54 anos e como meio de enlace social, pois representa 29% do total dos usuários (ver a 

estatística do site checkfacebook.com citado acima), pois essa faixa etária pertence ao 

grupo de pessoas que tem mais estabilidade social e econômica, possui poder aquisitivo 

maior, portanto, o conhecimento do perfil desse grupo de pessoas tem um valor de 

mercado bastante relevante para a publicidade e o marketing. Podemos afirmar que 

algumas novas profissões têm a sua origem na Web, como, por exemplo, Gerente de 

Marketing e-Commerce, fato que muda o perfil do gerente de marketing tradicional para 

o de um novo, totalmente voltado para as plataformas digitais.  

 

Outro exemplo é a Midialogia, um profissional com múltiplas habilidades. Ele 

deve dominar várias disciplinas da mídia, começando com a geração de conteúdo, bem 

como o conhecimento dos diversos veículos de comunicação. Ele deve possuir 

competência na utilização da linguagem como meio de transmissão de informação, 

tendo em vista as questões de semiótica envolvidas. Necessita conhecer as tecnologias 

de produção dos conteúdos para diferentes mídias, que serão veiculadas por meio das 

páginas Web, vídeo, fotografia etc., normalmente ligadas à tecnologia online ou mobile.   

 

Os meios transacionais agora estão prioritariamente direcionados para a rede, ou 

no mínimo, uma grande parcela de segmento é voltada e desenhada para ser consumida 

pela internet. Culturas estão sendo ajustadas e mudadas pelas trocas de informações e 

interações em tempo real. O cenário que melhor descreve a nova década é o de uma 

sociedade conectada e mediada por meio da rede social. É o palco digital descrito no 

artigo “O que promete 2011”, de Telmo (2011), contrastando com o Horizon Report 

(descrevemos esse relatório mais detalhadamente no capitulo V) que apenas lista as 

tendências de adoção de tecnologia e não procura analisá-las do ponto de vista de 

cenário. 

 

2.9. Quais serão as tendências para os próximos 5 anos? 

 

1 – A rede social ganhará um impulso maior com a adesão crescente de todas as faixas 

sociais e etárias. Com isso se discutirão muito mais os aspectos éticos e os sistemas de 
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controle, os problemas de privacidade e a liberdade de expressão ganharão destaques 

cada vez maiores e os legisladores serão os protagonistas nesse cenário. 

 

2 - Os artefatos serão cada vez mais poderosos nos aspectos de usabilidade (com 

aumento exponencial dos aplicativos), em especial, os aparelhos móveis serão cada vez 

mais sofisticados. A convergência das mídias estará presente na maioria dos aparelhos 

celulares que, por sua vez, deixarão de ser um telefone móvel para assumir o papel de 

principal conector do indivíduo com a sociedade. A touchscreen será um item 

obrigatório para os smartphones e os aplicativos de rede social sempre estarão 

presentes.  

 

3 – A banda larga passará a ser uma das principais métricas da qualidade de 

infraestrutura de um país, porque, por meio dela, serão viabilizadas as principais 

atividades da sociedade, como, educação, lazer, cultura, comércio etc. 

 

4 – Tecno-sustentabilidade será um dos temas mais exigidos tanto para as empresas, 

setores publicos, como para as organizações não governamentais. O uso das tecnologias 

“verdes” será pré-requisito dos fabricantes assim como das compras públicas. 

 

5 – A consciência da necessidade de se usar a tecnologia (estar conectado, porém com 

desconexão consciente) passa a ser um movimento crescente e requerido (surge o 

conceito de “férias tecnológicas” voluntária, mas parcial) 

 

2.9. Tendência Futura da Web – Um vislumbre  

 
Neste tópico faremos algumas reflexões sobre possíveis cenários no 

desenvolvimento da Web. Estudo mais detalhado será exposto no capítulo V e 

conclusão.  

2.9.1. Um resumo da trajetória 

 

Retomemos a trajetória percorrida pela Web desde 1980 segundo a figura 12, 

interpretado por Wheeler (2010). 
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A Web 1.0 é caracterizada pela Conexão das informações, cuja implementação 

tecnológica mais representativa pode ser indicada pelos 

- Portais Corporativos 

- Portais de Conteúdo 

- Mecanismos de Busca 

- Websites 

- PIM (Personal Information Manager), PDA’s 

- Databases 

- Servidores de Arquivos 

 

A Web 2.0 é caracterizada pela conectividade entre pessoas com software de 

rede social e as tecnologias básicas são:  

- Groupware 

- e-mail 

- Wikis 

- Weblog 

- Rede Social 

- RSS 

- Portais de Comunidade 

- Chats 

- Leilão Eletrônico 

- Instant Messaging 

 

A Web 3.0 conecta conhecimento e utiliza extensivamente as disciplinas da 

semântica. As disciplinas mais características são: 

- Base do Conhecimento 

- Taxonomias 

- Ontologias 

- Gestão de Conhecimento 

- Web Semântica 

- Agentes Inteligentes 

- Inteligência Artificial 
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Com podemos verificar, nosso trabalho procura discutir, embora não 

exaustivamente, esses pontos citados acima.  

 

No nosso entender, a proposição de Steve Wheeler é a que mais se aproxima do 

cenário futuro, em função dos novos desenvolvimentos do último ano e o 

direcionamento deverá ser mais voltado para gerar uma rede de inteligências, seja ela 

humana, artificial, pessoal ou coletiva. 

 

A Web X.0, no entender do autor citado, conecta as inteligências, a chamada  

Metaweb. Ele apresenta os seguintes termos: 

- Comunidades Descentralizadas 

- Mercado Inteligente 

- Mente Corporativa 

- Mente Grupal 

- Rede de Conhecimento 

- A Web de relacionamento 

- Lifelogs 

- Weblogs semânticos 

- Cérebro Global 

 

A essa lista, acrescentaríamos a Inteligência Aumentada e os Serviços 

Inteligentes. 

 

Um dos direcionamentos propostos é devido à seguinte iniciativa que já se 

encontra em curso: crowdsourcing 

 

2.9.2. Crowdsourcing 

 

Como desenhar um produto coletivamente? Crowdsourcing tem mudado o 

conceito de que o produto tem que sair de uma cabeça pensante, um designer, um 

arquiteto. A Pepsico, no Brasil, convidou os internautas para participar, por meio das 

redes sociais como Twitter e Facebook para sugerir um novo sabor da batata Ruffles, 

campeã de vendas. Aragão (2011) relata que, ao lançar a campanha, em um só dia, 
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100.000 idéias foram registradas. Definitivamente, neste caso, os internautas ajudaram a 

Pepsico a desenhar um novo produto. 

 

No livro A sabedoria da multidão, Surowiecki (2004) cita alguns exemplos da 

razão pela qual, em geral, a média das estimativas da multidão está mais próxima do 

correto, principalmente, no processo de tomada de decisão. Há três exemplos que 

julgamos válidos apresentar neste trabalho. 

 

O primeiro foi feito pela socióloga Hazel Knight, quando pediu para que uma 

classe estimasse a temperatura da sala. A média das respostas foi 72,4 graus Fahrenheit, 

enquanto o real era 72 graus. Esse resultado foi questionado, e os argumentos contrários 

sustentam que a temperatura na sala era bastante estável, portanto era muito fácil 

acertar. Posteriormente, outra socióloga, Kate Gordon, fez outra experiência com 

duzentos alunos para estimar o peso de algumas coisas. A estimativa da média dos 

alunos estava a 94% do peso real dos objetos. É interessante notar que somente 5 

respostas individuais foram mais precisas do que a média do grupo, em outras palavras, 

somente 2,5% dos indivíduos foram melhores do que a média, ou seja, a média, nesse 

caso, foi melhor do que 97,5% dos indivíduos que participaram da pesquisa. Esse tipo 

de estatística repetiu-se em vários outros experimentos. 

 

Outro exemplo surpreendente da percepção da multidão foi o episódio do 

desastre do ônibus espacial Challanger. Às 11:38 de 28 de janeiro de 1986, o ônibus 

espacial decolou de Cabo Canaveral. Setenta e quatro segundos depois, a 16 

quilômetros acima, ele explodiu. O evento estava sendo transmitido ao vivo, portanto, a 

notícia espalhou-se rapidamente. Oito minutos depois foi noticiado no mercado de 

ações Dow Jones. A bolsa de valores não parou para chorar, claro, a vida continua. Em 

minutos, houve um movimento de vender as ações das quatro empresas que foram 

responsáveis pelo processo de lançamento do ônibus espacial: Rockwell International, 

que era a responsável pela fabricação do ônibus propriamente dito e dos motores 

principais. Lockheed, que era a responsável pela gestão do suporte terrestre. Martin 

Marietta, que era a responsável pela fabricação do tanque de combustível externo e 

Morton Thiokol, que construiu o foguete impulsionado pelo combustível de estado 

sólido. Vinte e um minutos depois da explosão, as ações de Lockheed caíram 5%, da 

Martim Marietta caíram 3% e da Rockwell caíram 6%. As ações da Morton Thiokol 
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foram as que mais perderam seu valor, pois havia tanta gente querendo vender as 

posições da Thiokol e tão pouca gente interessada em comprá-las que a bolsa entrou em 

recesso para acalmar os investidores.  

 

Resumindo, as ações da Morton Thiokol perderam no dia 12%, enquanto as 

outras companhias perderam em média 3%. Até esse momento ninguém sabia onde 

estava o problema ou qual era o defeito para que se pudesse achar um culpado. Foi a 

multidão que colocou a Morton Thiokol como sendo a responsável pelo desastre, mas, 

até então, nem mesmo os executivos da empresa sabiam a causa do desastre. Não houve 

notícia dos insiders, pois somente seis meses depois é que se concluiu que uma borracha 

de vedação do módulo fabricado pela Morton Thiokol estava com defeito.  

 

O estudo mostrou que há quatro condições que caracterizam a sabedoria da 

multidão: 

1) Diversidade de opiniões – cada pessoa deve ter alguma informação particular, 

mesmo que seja apena uma interpretação de fatos conhecidos. 

2) Independência – A opinião das pessoas não é determinada pelas pessoas ao seu 

redor 

3) Descentralização – As pessoas são capazes de especializar e captar 

conhecimentos locais 

4) Agregação – Existe algum mecanismo para tornar julgamentos particulares em 

decisões coletivas  

 

Se em um grupo essas condições forem atendidas, o seu julgamento, 

provavelmente será acurado. A razão lógica da afirmação se deve ao truísmo 

matemático, se você perguntar a um grupo grande de pessoas diversas, independentes, 

para fazer uma estimativa ou predição de uma probabilidade, e fizer a média dessas 

estimativas, o erro que cada um deles comete compensa entre si. Nessas estimativas, há 

dois componentes, erros e informações, quando se cancelam os erros, resta apenas a 

informação. É importante notar que o pré-requisito é que esse grupo de pessoas seja 

dotado de conhecimento. No exemplo do Challenger, se perguntarmos a um grupo de 

crianças, de qual empresa nós deveríamos vender ações, é pouco provável que 

tivéssemos uma decisão correta. 
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Embora esse conhecimento fosse de domínio público há algum tempo, não havia 

um mecanismo de conexão entre esse grupo de pessoas que era facilmente 

implementável para colher as opiniões e disponibilizá-las para uma tomada de decisão 

coletiva. Os institutos de pesquisa poderiam fazer esse papel, mas o processo de colher é 

muito caro, além disso, quando não for cuidadosamente planejada, a mediação humana 

(do coletor de informação) pode distorcer o resultado. 

 

Um dos subprodutos das redes sociais é a conexão dos grupos de interesse de 

forma mais permanente, as multidões (não somos apenas um coletivo, mas uma rede de 

coletivos). Quando queremos saber algo, o coletivo pode nos ajudar quase que 

sincronamente, e suas opiniões consolidadas gerarão uma opinião coletiva que 

geralmente é bem próxima da melhor. 

 

Um ponto bastante relevante que queremos pontuar com relação ao 

crowdsourcing é a necessidade de haver outras disciplinas “duras” para a viabilização e 

a consolidação do trabalho do coletivo. Segundo Metters (2010), há uma negligência 

com relação às disciplinas consolidadas do passado, como Gestão de Operações, 

administração de processos. Embora reconheçamos que atualmente o trabalho é muito 

mais colaborativo, muito menos linha de montagem, isso não significa que não haja 

controle de processo e operação no seu pano de fundo. Queremos inserir aqui o 

entrelaçamento das disciplinas da Ciência de Serviço com o desenvolvimento Web. 

Quanto mais virtual e digital se torna o ambiente, mais acurada deverá ser a definição 

das interfaces entre os pares, pois, na essência, trocam-se na rede dois principais 

componentes: mensagens – (informação, conhecimento, inteligência) e execução 

colaborativa (serviços).43 

 

O Google pode ser considerado a empresa que procurou olhar sempre para a 

opção da maioria. Um dos exemplos é o tradutor Google que aprende de milhões de 

feedbacks de usuários e a melhoria contínua do projeto é baseada na inteligência do 

coletivo. A nossa tese é que a nossa inteligência será aumentada, pela conexão de 

mentes (conexão das inteligências tácitas) e a conexão dos conhecimentos armazenados 

                                           
43 Vide seção Operações do capítulo Ciência de Serviços. 
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(conexão das inteligências artificiais). Esse é o nosso prognóstico do desenvolvimento 

da Web para além da Web 3.0. 

 

Um dos exemplos mais recentes do crowdsourcing é a nova Constituição de 

Islândia, que passou por crise financeira sem precedente em sua história e resolveu rever 

toda a sua constituição. O ponto que chama mais a atenção foi a forma como ela foi 

revista: foi usada a rede social e os eleitores tiveram oportunidade de opinar 

diretamente.44 É claro que as condições são diferentes das que nós temos aqui no Brasil, 

pois lá 100% do país tem acesso à internet, portanto, todos têm exatamente a mesma 

oportunidade de manifestação. O outro exemplo muito conhecido é a Wikipedia, cujo 

conteúdo é construído pelo método crowdsourcing e, sem dúvida, é a enciclopédia mais 

usada no mundo. 

 
 

Capítulo III - Ciência de Serviços 

 

Este capítulo tem como tema principal uma ciência emergente, a Ciência de 

Serviços. Temos o objetivo de estabelecer inicialmente as razões pelas quais houve a 

necessidade de se propor uma nova área epistemológica, por que ela é oportuna e como 

ela participará do desenvolvimento da Web 3.0. Os seguintes tópicos farão parte da 

estrutura do capítulo 

● Evolução da sociedade em direção ao serviço 

● Introdução à Ciência de Serviços 

● Ciência de Serviço: Caracterização 

● Modelo de administração de serviço clássico: Necessidade de revisão do IHIP 

para UST 

● Sistema de Serviços 

● Design, Operação e Entrega do Serviço 

● Serviço e Web 

 

3.1. Evolução da sociedade em direção ao serviço 

 

                                           
44 http://fgfmendes.blogspot.com/2011/07/nova-constituicao-da-islancia.html?spref=fb 
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O setor de serviço vem apresentando, nos últimos anos, um crescimento sem 

paralelo na história humana. Grandes empresas industriais estão descobrindo que nunca 

foi tão elevada a necessidade de inovação para o seu crescimento econômico e que essa 

transformação passa pelo aumento da qualidade e da produtividade dos seus níveis de 

serviço.  

 

Em face dessa nova situação, surge a questão: Por que devemos estudar a área de 

serviço? Por que é a área em que o consumo mais cresce e na qual mais pessoas estão 

envolvidas nos trabalhos considerados Serviços? Para estabelecermos um entendimento 

comum, gostaríamos de analisar sucintamente a conceituação preliminar de Serviço 

dada no capítulo anterior, “Porque a Web 3.0 é Web de Serviços”. O estudo da área de 

serviços, em especial, a Administração de Serviços, segundo Fitzsimmons (2010), já 

fazia parte do currículo das disciplinas na subárea de operações da Administração, no 

entanto a definição e a conceituação acadêmica da área de serviços como ciência só foi 

proposta nos USA em meados da década de 90 e constituída como a disciplina Ciência 

de Serviços. Seu objetivo era estudar, de forma sistemática, serviços e sistemas de 

serviço, pois, apesar de o serviço desempenhar um papel fundamental na economia, 

ainda era relativamente pequeno o estudo sistemático dos diferentes aspectos de 

serviços e sistemas de serviços.  

 

A mudança do foco da Administração de Serviços para Ciência de Serviço tem 

como objetivo gerar pesquisas mais aprofundadas na essência das características de 

Serviço e permite que a produtividade e a qualidade dos serviços possam ser 

aperfeiçoadas com bases teóricas bem fundamentadas. A área de serviço desempenha 

um papel fundamental do ponto de vista econômico, pois a economia mundial gira em 

torno do serviço, principalmente no mundo desenvolvido, no qual seus integrantes já 

passaram da fase de produção agrícola, industrial e agora eles têm grande parcela de 

suas atividades econômicas baseadas em serviço.  

 

Atualmente, a sociedade exige mais conhecimento especializado em todas as 

modalidades de atividades, sendo esse o fato gerador da necessidade de terceirização 

das tarefas que as empresas não consideram essenciais, porém não significa que elas 

sejam de fácil execução. Os requisitos exigidos na especificação, contratação e entrega 

do serviço transcendem o volume e a natureza do conhecimento disponível nas 
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disciplinas da tradicional Administração de Serviço que foca tão somente os aspectos da 

gestão.  

 

Segundo os dados de Spohrer (2010), podemos avaliar a importância da área de 

serviços por meio da análise das três segmentos da economia: Agricultura, Bens e 

Serviços.  

 

O quadro a seguir nos mostra a evolução da área de serviços nos últimos 40 anos 

em diversos países. Uma rápida análise nos indica, por um lado, que os USA tiveram o 

menor crescimento, porém é o país que já apresenta cerca de 80% de sua força de 

trabalho alocados na economia de serviços, por outro aponta que o país que 

experimentou o maior crescimento foi a China, mas ela é um dos que têm a menor 

porcentagem de seu contingente de trabalhadores dedicados à área de serviços, 

perdendo apenas para a Índia nos países listados. O Brasil está experimentando uma 

rápida transição da força de trabalho na agricultura para a de serviços.   

 

 
Nação 

 
% da força de 
trabalho no 

mundo 

 
% 

Agricultura 

 
% Bens 

 
% Serviço 

% de 
crescimento 
nos últimos 

40 anos 
China 25,7 49 22 29 142% 

Índia 14,4 60 17 23 35% 

USA 5,1 1 23 76 23% 

BRASIL 3,0 20 14 66 61% 

RÚSSIA 2,4 10 21 69 64% 

JAPÃO 2,2 5 28 67 45% 

ALEMANHA 1,4 3 33 64 42% 

 

Figura 24. CIA Handbook of International Labor Organization 

 

O estudo decorrente da evolução da economia resultou em dois relatórios 

importantes da academia, Cambridge (2008) e Arizona (2010) que chamam a atenção 
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para a necessidade de se aprofundarem pesquisas nas disciplinas da Ciência de Serviços. 

Portanto, a Ciência de Serviços é composta de um conjunto de disciplinas que 

estabelecem a base científica para a área de serviços e, consequentemente, para os 

sistemas de serviços. Ela tem por objetivo a melhoria na eficiência, na qualidade e na 

otimização de serviços por meio de metodologias desenvolvidas pela academia e 

alicerçadas em métodos comprovados cientificamente.  

 

A razão de transformá-la em ciência tem por objetivo superar o conceito gerado 

ao longo do tempo de que o serviço é mais arte do que ciência, uma vez que sempre se 

dependeu de artesãos experientes para que o serviço tivesse confiabilidade, já que ele 

não seria replicável. Como a experiência sempre decorre de tentativas de acerto e erro, 

possibilitando que o artesão deixe de cometer as falhas do passado, e como também a 

própria inovação depende dessa experiência, consideramos, pois, que o serviço pode ser 

sistematizado e pode ser estudado como ciência e que, dessa forma, podemos aumentar 

a sua qualidade e produtividade. Tomemos como exemplo o desenvolvimento de um 

automóvel, no qual os métodos, o corpo de conhecimento e as técnicas usadas são 

plenamente mapeados e aplicados sistematicamente. Esse conjunto metodológico foi 

concebido ao longo do século XIX para possibilitar a revolução industrial. Mais 

recentemente, ele também foi aplicado em áreas de tecnologia, principalmente na 

Ciência da Computação, pois os algoritmos são modelados e implementados 

metodologicamente em sistemas computacionais e os simuladores de produtos, os testes 

especificados têm a sua base na matemática assim por diante. 

 

A área de serviço ressente-se da falta do rigor disciplinar acadêmico. Na maioria 

dos casos, os profissionais que atuam nessa área continuam trabalhando como artesãos 

sem aplicar nenhum apoio teórico-científico na execução de suas atividades e isso se 

aplica também na gestão de serviços. De acordo com Engelmann (2008), a meta que se 

tem para essa área é que os mesmos critérios de rigor científico e os processos de 

desenvolvimento aplicados nas áreas como Engenharia, Design, Ciências Econômicas e 

Ciências Sociais possam ser também estendidos a Serviços. Os serviços estão no palco 

central da concorrência global (SPOHRER, 2009) e isso nos leva a acreditar que, hoje, o 

desafio da área de serviço está na integração da tecnologia aos negócios, aos clientes e 

às inovações. A mudança de foco das empresas para o serviço implica uma alteração 

sócio-tecnológica dos sistemas operacionais. Atualmente, os clientes raramente 
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compram um sistema de TI, mas, sim, um modelo de negócio (retorno sobre o 

investimento), bem como um modelo de mudança organizacional (re-engenharia de 

processos), que tornam a tecnologia uma solução para um problema empresarial. Logo, 

uma empresa especializada em TI caminha na direção de se transformar em uma 

empresa de serviço. 

 

De forma simplificada, pode-se dizer que o sistema de serviço passa a ser a base 

das economias do mundo. Podemos lembrar que, em 1800, os Estados Unidos tinham 

cerca de 90% dos trabalhadores nas áreas rurais. Hoje, menos de 2% da população dos 

USA é o contingente de trabalhadores que está na cadeia produtiva agrícola, e esse 

pequeno grupo alimenta uma população muito maior, porque, além da produção 

agrícola ser suficiente para uso interno, ela é capaz de gerar um excedente que é 

exportado. Se fizermos o cálculo, em termos de produtividade, tínhamos 90% da força 

de trabalho produzindo alimento, agora temos menos de 2% para uma população duas 

vezes maior, o que significa um aumento de fabuloso em termos de produtividade. 

Drucker (1999) destaca um aumento de cinqüenta vezes na produtividade da indústria 

no século 20. A produtividade, em grande parte, resulta em tecnologia de especialização 

e em novos processos para a realização de atividades, muitas delas baseadas na 

repetição das operações para a produção de itens iguais ou quase iguais. 

 

O desenvolvimento acadêmico da Ciência de Serviços também nos permite 

entender como os serviços podem ser oferecidos de forma pessoal e humana, porém não 

precisam ser necessária e totalmente executados por pessoas, aumentando, dessa forma, 

a produtividade. Nosso estudo também permite entender em que pontos a Web poderá 

incorporar serviços sem prejudicar a qualidade do serviço prestado.  

 

Sobre esse tema, mais uma indagação surge: Será que devemos gastar nosso 

tempo para prospectar o futuro da Web? Levando-se em conta que todos nós 

entregamos o imposto de renda via internet, ela já está presente em muitos momentos de 

nossa vida. Além disso, quando precisamos achar, em Perdizes, uma loja de molduras 

para enquadrar uma fotografia, existem várias formas tradicionais de encontrá-la, mas a 

mais simples é. a Web. 
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3.2. Introdução à Ciência de Serviços 
 

Para efeito de estabelecermos um entendimento comum, gostaríamos de 

descrever sucintamente em que consiste a Ciência de Serviço, segundo a descrição do 

grupo mundial de estudo dessa Ciência (Ciência de Serviços, 2011 p.1):  

 

Ciência de Serviços (do inglês Service Science) é a disciplina que estuda 

sistematicamente serviços e sistemas de serviços. Apesar da fundamental 

importância do setor de serviços na economia, ainda é relativamente pequeno o 

estudo sistemático dos diferentes aspectos de serviços e sistemas de serviços, 

incluindo-se Engenharia, Design, Administração, Economia, Aspectos 

Humanos e Sociais, e o seu relacionamento com as Artes. 

Ciência de Serviços é assim, hoje, uma disciplina que organiza o arcabouço 

científico para serviços e sistemas de serviços, e assim possibilita melhorias na 

eficiência e na qualidade de serviços fundamentadas em métodos acadêmicos e 

cientificamente testados e comprovados. Indo além da inovação por tentativa e 

erro hoje ascendente no setor de serviços, a Ciência de Serviços cria condições 

para o avanço sistemático, baseado em ciência, no processo de inovação, e 

assim possibilitar uma expansão mais acelerada dos serviços a menor custo, e a 

criação de novos serviços e sistemas de serviços. Ciência de Serviços (2011, 

p.1) 

 

Convém notar que, embora a Ciência de Serviços já faça parte do currículo em 

cursos regulares de universidades nos USA, na Europa, na Ásia e, no Brasil, já tenha 

sido realizado em Brasília, de 17 a 19 de novembro de 2010, o primeiro evento 

científico-acadêmico, 1º Simpósio Brasileiro de Ciência de Serviços - SBCS 2010 e 1º 

Encontro da Rede Latino-Americana e Caribenha de Pesquisa em Serviços - REDLAS, 

os próprios pesquisadores da disciplina reconhecem que a  

Ciência de Serviços ainda é uma disciplina em formação que, em sua gênese, 

busca agregar o conhecimento criado e em criação em distintas torres 

acadêmicas, tais como Engenharia, Design, Administração, Economica, 

Ciências Sociais e Artes. Ciência de Serviços, (2011, p.1) 

 

Entendemos que essa ciência tem um caráter multidisciplinar, englobando, 

assim, diferentes áreas de conhecimento e a razão de se necessitar de pesquisas mais 

aprofundadas é devido à importância do seu papel no cenário econômico atual. Uma vez 
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que os serviços estão no palco central da concorrência global (SPOHRER, 2009), e isso 

nos leva a acreditar que, hoje, o desafio da área de serviço é consolidar a sua função 

como a integradora da tecnologia dos negócios, dos clientes e das inovações com bases 

teóricas mais robustas. 

 

A mudança das empresas para o foco em serviço implica alterar os modelos de 

operação sócio-tecnológica dos sistemas e processos. Atualmente, as organizações 

raramente compram um sistema de TI (Tecnologia de Informação), mas, sim, um 

modelo de negócio (retorno sobre o investimento), bem como um modelo de mudança 

organizacional (re-engenharia de processos), para que a tecnologia seja entendida como 

uma solução para um problema empresarial. Logo, como já afirmamos, uma empresa 

especializada em TI caminha para se transformar em uma empresa de serviço. 

 

3.3. Ciência de Serviço: Caracterização 
 

Inicialmente, necessitamos rever alguns conceitos que fazem parte do nosso 

cotidiano, pois cada um de nós tem uma clara idéia do seu significado, porém eles 

diferem de indivíduo para indivíduo. O Serviço é um dos exemplos típicos desse caso, 

por possuir atributos conhecidos, mas, normalmente, não se aplica rigor em sua 

definição por considerar-se desnecessário fazê-lo, porque todos já sabem o que ele 

significa. Contudo, com o fortalecimento do mundo digital e com o aparecimento de 

novas formas de troca de informações e de comportamento de consumo, ficou patente a 

necessidade de se conceituar mais claramente a abrangência do termo Serviço. Uma das 

mais bem aceitas em Administração de Serviços é a de Fitzsimmons (2008), que 

caracteriza serviço com cinco classes de atributos: Participação do cliente no processo 

dos serviços, simultaneidade, perecibilidade, intangibilidade e heterogeneidade, 

enquanto outros autores, como Lovelock e Gumensson (2004), concordam com a 

divisão das características em quatro grupos conhecidos pela sigla IHIP. Lovelock 

(2004) p.8 cita o levantamento feito por Zeithan, Parasuraman e Berry (1985) de 46 

publicações de 33 autores de 1975 a 1983, em que as características mais lembradas 

são: Intangibilidade (citada por todos), Heterogeneidade (70%), Inseparabilidade (mais 

de 50%) e Perecibilidade (50%). A partir de 2000, os conceitos da sigla IHIP foram 

questionados na sua aplicabilidade plena (SAMPSON,2010) e, na sequência, tratamos 

desse questionamento. 
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3.4. Uma análise dos conceitos clássicos de Serviço 

 

IHIP (Intangibilidade, Heterogeneidade, Inseparabilidade e Perecibilidade) 

Antes de focalizar cada um deles, convém enfatizarmos que esses conceitos têm 

origem no século XVII e foram aceitos e utilizados com sucesso desde então até meados 

de 1970. Com o aparecimento de uma nova ciência, a Ciência de Computação, alguns 

dos aspectos desses conceitos começaram a ser questionados e, quando a internet 

ganhou força, surgiu a conectividade entre pessoas, artefatos de software mais 

inteligentes e a rede que se formou entre humanos e robots (software e hardware) e, 

assim, pudemos assistir a cenários em que muitas das premissas de IHIP deixaram de 

ser verdades. 

Vamos analisar cada uma delas: 

3.4.1. Intangibilidade 

 

Segundo os autores que defendem a intangibilidade do serviço, como 

Fitzsimmons (2010, p.43), serviços são idéias e conceitos; produtos são objetos, 

portanto tangíveis, logo nunca temos a certeza do que estamos comprando. Segundo 

Lovelock & Gummesson (2004) e Sampson (2010), embora muitas vezes um paciente 

saia do consultório odontológico sem um produto físico (embora às vezes ele possa sair 

com uma escova de dente ou um fio dental, mas certamente ele não foi ao consultório 

com esse propósito), o resultado do seu tratamento é altamente tangível, pois os seus 

dentes podem estar bem mais brancos ou ele pode sair com um dente artificial que tem 

uma tonalidade e resistência de um produto da indústria de cerâmica. 

 

3.4.2. Heterogeneidade 

 

Segundo Fitzsimmons (2010), a natureza intangível dos serviços combinada com 

a participação do cliente na sua execução resultará na incerteza e na não homogeneidade 

da produção e sempre haverá uma variação nos resultados. Ademais, a interação entre o 

executor e o cliente trará uma experiência e produtos mais satisfatórios. Esse autor 

destaca que, em serviço, a atividade de trabalho é voltada para pessoas e não para 
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objetos, mas aponta que existem exceções como em tecnologia de informações ou em 

trabalhos na área financeira – corretagem. No entanto, os formadores da teoria geral 

UST45 (LOVELOCK, 2004, p.25) podem argumentar que a variação no resultado é 

devida à variabilidade no pedido do usuário e do  cliente, como ocorre  ao se pedir a 

fabricação de um carro com características diferentes de um carro fabricado em série, 

também se recebe um carro distinto. 

 

3.4.3. Inseparabilidade 
 

A inseparabilidade ou simultaneidade é a característica de o serviço de ser 

consumido e produzido ao mesmo tempo. Ao cortar o cabelo, a execução do serviço do 

corte e o receber um rosto com cabelos cortados demonstra essa tese. Embora devamos 

reconhecer que, em vários casos, exista a simultaneidade, mas, em outros casos, a 

execução do serviço pode ser anterior à demanda. Podemos citar o exemplo de uma 

lavanderia que lava o casaco do seu cliente no final do inverno para que ele possa 

guardar embalado a fim de usá-lo no próximo inverno. Nesse caso, o consumo do 

serviço acontecerá muito depois da sua execução. Em geral, existe uma fase da 

demanda que ocorre antes da produção do serviço e depois vem a fase do consumo. É o 

princípio do restaurante à La Carte comparado com Lanches McDonald (na hora do 

almoço, os lanches já estão prontos antes do pedido). Portanto, a inseparabilidade não é 

definitiva. 

 

3.4.4. Perecibilidade 
 

Como já demonstramos como base em Fitzsimmons (2010), um serviço é uma 

mercadoria perecível. O exemplo clássico é o do assento de um ônibus: o serviço de 

transporte tem o problema de nunca conseguir vender uma passagem para um ônibus 

que já iniciou sua viagem. A poltrona de avião em um vôo, um quarto de hotel vazio são 

exemplos de perecibilidade do serviço. A partir desses exemplos infere-se que o serviço 

não pode ser estocado. Portanto, o benefício do serviço é imediato, por ele não ser 

estocável, sendo essa outra de suas características, e o grande desafio para a 

administração é a utilização total dos recursos disponíveis. 

  

                                           
45 Ver a descrição detalhada na seção 3.4.5 
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É bastante fácil refutar o aspecto do benefício (SAMPSON, 2010), pois um dos 

contra-exemplos é o da educação em que o aluno pode se beneficiar da educação 

recebida por anos após a sua saída da escola. Com relação à perecibilidade na produção, 

embora parte da argumentação pareça ser verdadeira, o planejamento gerencial tende a 

resolver o problema, se não for na sua totalidade, pelo menos, em parte, podem-se 

amenizar os seus efeitos. O ponto chave está na regulação da oferta e na preparação da 

execução, que por sinal, faz parte da execução.  Num hotel, na baixa estação, sempre é o 

tempo de reparo dos quartos, da limpeza dos locais que, durante a temporada, não foi 

possível de se fazer. Dessa forma, o serviço é estocado para o início da nova temporada. 

O planejamento da capacidade, usando as técnicas da Inteligência de Negócios, Data 

Mining, possibilitam gerir a área de serviço com precisão próxima à da manufatura. 

 

Então, afinal em que consiste o conceito contemporâneo de Serviço? Para 

responder a essa questão, a seguir, descrevemos as peculiaridade da área de serviços que 

resultam na concepção da UST – Unified Service Theory, Teoria Unificada do Serviço.   

 

3.4.5. Ciência de Serviços requer um novo paradigma – Modelo UST 
 

Tradicionalmente, já tínhamos o Modelo de Operação, de Administração de 

Serviço e, agora, Sampson (2010) mostra a razão por que precisamos de uma nova 

forma de encarar os processos envolvidos em um serviço. Esse estudo resultou na 

unificação dos fenômenos comuns que chamávamos de “serviços”, contrapondo-os a 

outros fenômenos distintos dos “não-serviços” e que podem compartilhar dos princípios 

gerenciais comuns. A Teoria Unificada de Serviço permite o estabelecimento de uma 

fronteira para a Ciência de Serviços e gera uma gama de tópicos de interesse para os 

gestores, os designers e os pesquisadores. 

 

Diante dessa realidade, cabe a pergunta: Está em vigor um novo paradigma? 

Segundo os dicionários Michaellis, Aurélio e Wikcionário, etimologicamente, a palavra 

paradigma vem do grego parádeigma, significando, literalmente, modelo, padrão, 

protótipo. Um paradigma é a representação de um padrão a ser seguido ou uma teoria, 

um conhecimento que origina o estudo de um campo científico.  
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Houve muitos paradigmas comuns associados ao estudo de “serviço”, segundo 

Sampson (2010). Todos eles tentaram responder à seguinte pergunta: “se alguém está 

estudando serviço, o que realmente ele está estudando?” Sabe-se que, no mundo dos 

negócios, há um conceito sobre a diferença entre “bens” e “serviços”, ou seja, bens são 

diferentes de serviço, mas em que medida eles são diferentes? Essas diferenças 

impactam na forma como eles são projetados e gerenciados? 

 

lguns argumentam que os processos de serviço aplicam conhecimento e 

competência para benefício de outros e reconhecem que os bens também incorporam 

conhecimentos e competência para gerar benefício a outros. Os que pensam dessa forma 

concluem que bens são provedores de serviços, portanto, tudo é serviço 

(GUMMESSON,1996). Esse tipo de conclusão pode nos levar a pensar que o estudo de 

serviço é um estudo sobre qualquer coisa. Essa visão não agrega grande valor às 

práticas administrativas e de gestão relativas ao serviço e ás áreas de não-serviço. Com 

o avanço das pesquisas no campo de Ciência de Serviço, acreditamos que haja a clara 

indicação de que serviço é distinto e que possui diferenças gerenciais do não-serviço. É 

interessante notar que, recentemente, alguns autores notáveis da área de marketing de 

serviços e de operações de serviços têm revisitado os paradigmas clássicos de Nie e 

Kellog (1999), Grove, Fisk, John (2003), Vargo, Lusch (2004), entre outros. Esses 

pesquisadores têm revisto as suas posições, considerando a possibilidade de novos 

paradigmas de serviços, e, desde então, novos paradigmas têm sido propostos e os 

velhos têm sido reconsiderados. (LOVELOCK, GUMMESSON, 2004). 

 

Mostramos a seguir a distinção entre serviço e não-serviço: de uma forma 

bastante simplificada, descrevemos o modelo tradicional genérico de operação, 

aplicável universalmente a operações. 

 

 

 

 

Figura 25. Modelo tradicional de entrada/saída 

 

Fornecedor 
 Processo de 
Produção Cliente 

Entrada Saída 
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A perspectiva tradicional de serviço foca aquilo que o provedor do serviço 

fornece ao cliente, pois consideram na “entrega do serviço” um ou mais “produtos do 

serviço” o que nos faz pensar que serviço é algo que o cliente recebe do fornecedor. 

Atualmente, os pesquisadores do parágrafo anterior propõem, e nós compartilhamos da 

mesma idéia, que serviço é um processo – ele é algo que o fornecedor faz mais do que 

ele dá. Esse tipo de serviço (processo) pode não envolver componentes tangíveis, mas 

usualmente ele os engloba. Gerentes de Operação podem concordar que tudo é processo 

ou serviço. Normalmente, nós estamos apenas atentos ao que o fornecedor dos serviços 

provê ou mesmo a que tipo de processos são usados para entregar o serviço. A teoria 

unificada de serviço baseia-se na distinção de que o serviço tem como fundamento o 

que o cliente provê para o fornecedor do serviço e o seu processo. Descreveremos a 

seguir UST (Unified Service Theory): 

 
 
3.4.6. A Teoria Unificada de Serviço - UST 
 

Na trajetória do estabelecimento do conjunto de disciplinas relativo ao serviço 

em torno de uma nova área epistemológica a Ciência de Serviços, foi necessário definir 

com clareza alguns termos e uni-los numa teoria. Assim, primeiramente, citamos de 

Sampson (2010, loc 1806 of 10051) a definição do serviço46:  

 

Serviços são processos de produção onde cada cliente fornece um ou mais 

componentes de entradas para produzir aquela unidade de produção do cliente. 

Com processos não-serviço, grupos de clientes podem contribuir com idéias 

para projetar, desenhar o produto, mas individualmente cada cliente somente 

participa na seleção, pagamento e consumo da saída. Todas as considerações 

singulares ao serviço são fundamentadas nessa distinção.   

 

Para entendermos melhor o paradigma UST, detalhamos algumas definições: 

entrada, clientes e processos de produção.Entrada ou componentes de entrada são 

recursos tangíveis ou intangíveis que são incorporados ao processo e são usados por ele 

para produzir algum benefício. Nesse contexto, nós nos referimos à entrada como um 

                                           
46 No original - The Unified Service Theory: Services are production processes wherein each customer 
supplies one or more input components for that customer´s unit of production. With non-service 
processes, groups of customers may contribute ideas to the design of the product, but individual 
customers only participation is to select, pay for and consume the output. All considerations unique to 
service are founded in this distinction.    
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componente de uma unidade específica de produção, não é um pagamento ou idéias, ou 

feedback sobre a qualidade do processo ou da saída. 

 

Clientes são indivíduos ou entidades que determinam se a organização deve ser 

recompensada para a produção, que clientes devem ser os consumidores, ou 

beneficiários, ou apenas tomadores de decisão. Por exemplo, os remédios são 

comprados pelos pacientes, mas são os médicos que decidem quais são os remédios que 

devem ser prescritos. 

 

Processo de produção são sequências de etapas que provêm a proposta de valor e 

garantem a compensação. Podem existir outros processos na organização, mas, embora 

necessárias, não participam diretamente da compensação (faturamento). 

 

3.4.7. Sistema de Serviço 

 

Atentemos que, quando um serviço está sendo executado, ele faz parte de um 

conjunto de outras tarefas e atividades e elas operam entre entidades diferentes (vide a 

figura 24). Chamamos à interação entre entidades e às operações entre elas de Sistema 

de Serviços.  

Retratamos no diagrama abaixo as entidades participantes, as interações e os 

papéis e identificações de cada componente. A especificação dos componentes 

participantes dos processos de um Sistema de Serviço tem como objetivo estabelecer 

uma clara divisão de funções e de responsabilidades para cada membro do sistema. 

 

O texto a seguir refere-se à figura 26, Diagrama de Relacionamento Fornecedor 

– Cliente – Meta do Serviço. 

Inicialmente, enfatizamos o processo A � B, como um processo de co-criação 

de valor. Num sistema de serviço, a especificação individual do serviço é a grande 

diferença que o separa do processo de produção do bem não-serviço. Esse ponto será 

objeto de análise mais profunda quando abordarmos o Serviço no mundo Web, na rede 

social, em que a estratégia vencedora da Web 3.0 é a produção colaborativa que é, na 

sua essência, a co-criação de valores. 
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Diagrama de Relacionamento Fornecedor – Cliente – Meta do Serviço47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 26. Diagrama de Relacionamento Fornecedor – Cliente – Meta 

 

Outra característica decorrente é o processo B � C. A partir do momento em 

que o cliente interagiu com o fornecedor e especificou claramente o produto final, ele 

passa a ser proprietário do processo, embora não seja o principal executor do serviço, ou 

seja, ele comprou o produto antes da entrega. Esse fato torna-o parte envolvida no 

sistema. Parece-nos que essa diferença é a grande dificuldade dos segmentos públicos 

na aquisição de serviços, em especial no Brasil, em que as compras por meio de edital 

diferenciam-se muito pouco, em termos de processos, do que é compra de bens não-

                                           
47 Fig. 24.  SPOHRER, J., MAGLIO, P. P., BAILEY, J. & GRUHL, D. (2007). Steps toward a science of 
service systems. In Computer, vol. 40, no. 1, pp. 71-77, Jan. 2007, doi:10.1109/MC.2007.33 

 

(A) Fornecedor de Serviço 
• Indivíduos 
• Organizações 
• Público ou Privado 

(C) Meta do Serviço: A realidade 
a ser transformada ou operada 
pelo (A) para (B) 

• Dimensão – Pessoas 
• Dimensão – Negócios 
• Produtos, Bens e Materiais 
• Informações, 

conhecimentos codificados 

(B) Cliente do Serviço 
• Indivíduos 
• Organizações 
• Público ou Privado 

 

Formas de 
Relacionamento de Serviços 

(A & B co-criam valores) 

Formas de 
Responsabilidade de Serviços 

(A no C) 

Formas de 
Posse do Serviço 

(B no C) 

Formas de 
Intervenção de Serviços 

(A no C e B no C) 
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serviço com serviço após a compra. Nesse caso, o não entendimento do modelo de 

Sistema de Serviços em muitas ocasiões evolui para o litígio jurídico.  

 

A relação A � C descreve que o fornecedor do serviço é o responsável pela 

entrega do fruto final do serviço, seja ele um bem material ou um conhecimento abstrato 

importante para o contratante. Ela mostra também que a sua responsabilidade esbarra na 

necessidade de cooperação do cliente, como, por exemplo, em um processo de 

aprendizagem em que a responsabilidade do fornecedor não é transmitir conhecimentos 

ou motivar a sua aquisição, uma vez que o “aprendiz” é, na realidade, o protagonista do 

processo. No todo, podemos intuir que a palavra chave nessa situação é colaboração, 

que pode estar no acordo do serviço de forma implícita ou explícita, no entanto ela é 

fundamental. 

Esses pontos serão revisitados no Capítulo IV sob a ótica de Web de Serviços. 

 

3.4.8. Entidades do Sistema de Serviços 

 

As entidades que fazem parte do sistema de serviços podem ser classificadas em 

duas grandes categorias: individuais e institucionais. As primeiras podem ser descritas 

como sistemas de serviços com pessoas assumindo papéis diferentes na sociedade, 

como ocorreu, por exemplo, no século XIX, quando um artesão como um prestador de 

serviços gerais podia exercer diversos papéis, o de jardineiro, lavrador, ferramenteiro, 

cozinheiro etc., podendo ainda ser o próprio consumidor. No diagrama da figura 24, ele 

pode aparecer como o personagem de qualquer uma das entidades retratada. Na prática, 

os indivíduos geralmente aparecem como componentes das entidades institucionais do 

Sistema de Serviços. 

Com a evolução da sociedade, muitas instituições passaram a exercer atividades 

que são tipicamente caracterizadas como instituições / organizações fornecedoras de 

serviços dentro do Sistema de Serviços. Listamos abaixo algumas que fazem parte do 

funcionamento básico da sociedade contemporânea: 

       - Universidades 

      - Provedor de Serviços de Tecnologia de Informação 
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    - Contact Centers 

      - Sistema Bancário / Financeiro 

      - Empresas de terceirização (limpeza, vigilância etc.)  

 - etc. 

Ressaltamos que as instituições que representam Sistemas de Serviços 

geralmente são sistemas altamente complexos. Tomemos como exemplo as 

universidades: como instituição, elas têm como objetivo de formar profissionais 

competentes, por meio da construção de conhecimentos, mas não é somente esse tipo de 

serviço que elas prestam, pois, como entidades de pesquisa, elas devem gerar 

conhecimento novo para a sua nação e a sociedade. Assim, o custo do desempenho do 

serviço não é apenas suportado pelos estudantes e ele poderá vir de muitas fontes, 

inclusive  de outras corporações que queiram celebrar convênios, como também poderá 

ser custeado por Organizações Não Governamentais ou pelo Governo.  

 

Embora o benefício potencial pareça ser basicamente voltado para os estudantes, 

é razoável concluirmos que o cliente não é apenas o aluno, pois a equação envolvida é 

altamente complexa para conhecermos realmente quem é o cliente, quem é o co-

produtor ou co-executor. Parece-nos que as expectativas do resultado são avaliadas, em 

última análise, pelos alunos, mas, indiretamente, existem avaliadores institucionais que 

assumem papéis, talvez mais importantes do que o próprio cliente final. Sabemos que a 

construção do conhecimento também é dos estudantes, então eles são clientes e são 

fornecedores do serviço. 

Tradicionalmente, as dimensões envolvidas numa universidade são, 

principalmente, pessoas, organizações e informações. Atualmente, a tecnologia passou a 

ser também uma dimensão fundamental das instituições de ensino superior. 

Chamamos ainda a atenção para o seguinte aspecto: em um sistema de serviço, a 

dinâmica normalmente é difusa e, em todas as atividades, temos de levar em conta as 

múltiplas interfaces e, em muitos casos, os interesses conflitantes. 

 

3.5. Os principais componentes no ciclo de vida do Serviço 
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O trabalho compilado pelo Maglio et al. (2010) classifica os assuntos da pesquisa e 

prática em Ciência do Serviço em quatro agrupamentos: 

• Design 

• Operação 

• Entrega 

• Inovação 

Entendemos que esses agrupamentos de tarefas são semelhantes às atividades do 

ciclo de vida da gestão estratégica clássica: planejamento, execução, controle e ação 

(PDCA – Plan, Do, Check and Act), porém possuem diferenças fundamentais entre 

Serviço e Não-Serviço. 

 

Analisamos, inicialmente, com mais detalhe, os três primeiros grupos, 

considerando que o processo de inovação é um assunto bastante específico e que será 

avaliado mais adiante.  

 

3.5.1. Design 

 

Com a mudança de foco da sociedade para o serviço, foi necessário rever-se 

como era especificado e projetado o produto final, fosse ele um bem físico ou 

intangível. As dificuldades que se enfrentam para se desenhar um serviço requereram 

novos métodos, pois é sabido que, quando se “compra” um serviço de cirurgia cardíaca, 

a forma de buscar o resultado é completamente diferente daquele em que diz para um 

vendedor de automóveis qual o modelo de carro que se deseja adquirir. 

 

Segundo Bitner (2010), quando se especifica um serviço, há sempre uma questão 

de sintonia entre o entendimento do que o cliente deseja e o que finalmente lhe é 

entregue. Essa lacuna de entendimento pode ser sistematizada por meio de um modelo 

chamado Modelo de Lacunas em Qualidade de Serviço, (Gaps Model of Service Quality 

em Inglês), que, neste trabalho é designado pelo termo Gaps Model.  Várias lacunas são 

citadas por esse autor: 
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Lacuna do Cliente – subdividida em quatro sub-lacunas que são as  diferenças entre 

a expectativa do cliente e a percepção do fornecedor de serviço 

 

• Lacuna 1 – Listening Gap (lacuna de captação) 

o Não saber o que o cliente espera 

• Lacuna 2 – The Design and Standards Gap (lacuna de padronização) 

o Não possuir um padrão de serviço a oferecer que atenda ao requisito do 

serviço 

• Lacuna 3 – The Service Performance Gap (lacuna de desempenho) 

o Não possuir competência ou padrão de desempenho para a execução do 

serviço 

• Lacuna 4 – Communication Gap (Lacuna da Comunicação) 

o Não alcançar o padrão conforme o prometido 

 

Esse modelo foi testado no ambiente empresarial desde 1985 (ZEITHAML et al, 

1990), inicialmente aplicado somente em empresas consideradas puramente de serviço, 

posteriormente esse modelo se mostrou também muito eficiente em empresas de 

tecnologia e mesmo de manufatura. 

 

A razão pela qual nós chamamos a atenção sobre essa questão em nosso trabalho 

é devido ao aumento da exigência dos clientes em relação à qualidade do serviço que é 

contratado. Hoje, há órgãos reguladores de qualidade, proteção ao consumidor etc., 

além da própria conscientização da população sobre o direito do consumidor. O 

problema da qualidade geralmente é gerado na fase do desenho ou no pedido inicial do 

cliente. Não é nossa intenção esgotar esse assunto, mas queremos pontuar a sua 

importância e ressaltar o momento adequado para nos preocuparmos com a qualidade 

para evitar um desgaste maior na fase de entrega do serviço. 

 

Segundo Glushko (2010), professor da universidade de Berkeley, o processo de 

design depende do cenário em que ele é realizado, por exemplo, em um encontro 

presencial, ou em um encontro mediado por tecnologia, em um auto-serviço, em 

multicanal, em multimeio, multilocal ou em todas essas situações combinadas. Esse 

autor argumenta que podemos classificar as modalidades de design em sete contextos e 
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analisá-los do ponto de vista das características dominantes e os métodos que devem ser 

aplicados. Essa análise é mais importante à medida que o sistema de serviço se torna 

mais intenso em termos de informação. O foco está na informação necessária para que o 

serviço possa ser executado e no compartilhamento de responsabilidade na provisão 

dessas informações.  

 

Os contextos mencionados no parágrafo anterior tais como encontro pessoa- 

pessoa, auto-serviço mediado por tecnologia, serviços computacionais etc. mudam o 

tradicional conceito de que o serviço tem que envolver duas ou mais pessoas 

presencialmente para transmitir no que ele consiste. Analisando os contextos, queremos 

buscar padrões de design que regem a troca de informações para lidar com os aspectos 

abstratos da descrição do serviço e o produto final. 

 

Por que razões Glushko classificou os contextos dessa forma? O motivo mais 

forte é pela especialização que existe hoje, pois alguns designers sabem como desenhar 

um sistema de auto-atendimento, mas pouco se sabe sobre um serviço multicanal e vice-

versa. Nós nos preocupamos principalmente com os serviços que demandam muita 

informação (information-intensive), porque a maioria dos serviços, atualmente, 

apresenta essa característica. Listamos abaixo os sete contextos: 

• Pessoa-pessoa (contexto 1) 

• Pessoa-pessoa mediada pela tecnologia (contexto 2) 

• Auto-serviço (contexto 3)  

• Multicanal (contexto 4)  

• Serviço em múltiplas interfaces, artefatos e plataforma (contexto 5) 

• Serviços de retaguarda ou computacional (contexto 6) 

• Serviços baseados na localização e contexto (contexto 7) 

Descrevemos as conclusões sobre as preocupações e métodos que melhor se 

aplicam a cada contexto por meio da tabela abaixo (Fig. 27): 
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Contexto do Design Conceitos e 

características 

dominantes 

Método 

1.   Pessoa-pessoa Empoderamento, ponto de 

contato, linha de 

visibilidade 

Etnográfico, regras pré-

desenhadas, pessoal 

2.   P2P Mediada 

tecnologicamente 

Personalização Modelagem do Cliente e 

segmentação, CRM 

 3.  Autosserviço Ergonometria, usabilidade Prototipagem interativa, 

avaliação heurística, 

customer analytics 

 4.  Multicanal Complementar, 

reciprocidade, integração 

Modelagem de Processos 

5.   Multiplataforma, 

múltiplas interfaces 

Consistência, 

escalabilidade 

Modelagem da capacidade, 

interfaces baseadas em 

padrões 

6.   Retaguarda 

computacional 

Padrões de informação e 

processos, coreografia 

Casos de Uso, Modelagem 

de dados e documentos, 

SOA, Padões de Design 

7.   Baseado em localização 

e contexto 

Tecnologias sensoriais Gerenciamento de 

identidade e privacidade 

 

Figura 27. Contexto dos Sistemas de Serviços. 

 

3.5.2. Operação 

 

Gostaríamos de revisitar a área de operações no Brasil e também no exterior. 

Um dos grandes desafios dessa é recuperar a sua importância na área de gestão. 

Exemplifico com minha experiência: sou um dos professores que ministra aulas na área 

de operações para alunos de Administração (antigamente essa área era conhecida como 
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produção), e fica muito claro para nós que, com raras exceções, a maneira de se manter 

os alunos interessados nas aulas é aplicar uma prova difícil. Buscando as razões do 

desinteresse, constatamos que, para o estudante de Administração, a operação é algo 

ligado à manufatura, ou à engenharia, aliás, a maioria dos professores de operações é 

engenheiro. Infere-se, por parte dos estudantes, que a operação não faz parte de serviços 

e, ironicamente, sabemos que a maioria dos egressos trabalhará em serviço. Outra 

percepção equivocada no curso de Administração é que as áreas mais importantes são 

finanças e estratégia, esquecendo-se o corpo docente e discente que o que faz uma 

empresa funcionar é a operação.   

 

Metters (2010) concluiu, em seu estudo sobre a história recente da área nos 

EUA, que, nas principais universidades americanas, Harvard e Wharton, nos dados 

divulgados em suas websites, menos de um por cento dos formados nos seus cursos de 

pós-graduação se empregam na área de operações. O autor do artigo chama a atenção 

para a negligência com relação a esse assunto, se considerarmos que, no show business, 

por exemplo, o espetáculo da apresentação do conjunto U2 no estádio do Morumbi em 

2011, pertence ao segmento econômico Serviço e as atividades que viabilizaram o 

evento, a logística e a apresentação em si também fazem parte das disciplinas de Gestão 

de Operações. Se transportarmos o mesmo raciocínio para o comércio eletrônico, isso se 

torna ainda mais marcante. 

 

Com o crescimento acelerado da participação do mundo Web no nosso 

cotidiano, o aperfeiçoamento dos processos internos nas empresas, o setor de logística e 

as transações financeiras são atores fundamentais tanto para a Ciência de Serviços como 

para o mundo digital. O sucesso das iniciativas depende da execução com qualidade do 

ciclo de operações.   

3.5.2.1. A ameaça do ciclo vicioso da perda da qualidade na operação  

 

 Tratando da área de serviços na contemporaneidade, podemos constatar, de 

forma empírica, que o exercício da maioria das atividades está exigindo cada vez mais o 

conhecimento da área digital, porque, hoje, por exemplo, é impossível ser um mecânico 

automobilístico sem o mínimo conhecimento computacional, uma vez que os 

automóveis são comandados por computador, assim como um fotógrafo, sem o 
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conhecimento de manipulação dos programas de edição de imagem, estará fora do 

mercado em pouco tempo. Segundo Oliva e Sterman (2010), os serviços baseados em 

conhecimento exigem uma dinâmica que afeta o comportamento dos profissionais, 

aspecto que pode levar as empresas a entrar em uma espiral mortal. Podemos 

exemplificar com a história recente de algumas empresas na área do comércio 

eletrônico, como a www.americanas.com.br, em maio/2011 que foi proibida de fazer 

novas vendas até que ela regularize todos os pedidos atrasados48. Ao mesmo tempo em 

que assistimos a uma melhora na qualidade dos produtos manufaturados, dados medidos 

pelo American Customer Service Index49 mostram que a qualidade dos serviços caiu.  

 

Uma estatística nacional do PROCON-SP, de 15/03/2011, mostra-nos que das 

TOP10, sete são empresas de serviços e três de fabricantes de telefone celular (que pode 

ser confundida também como serviços)50. 

 

Como descrevemos anteriormente, o fato de os serviços necessitarem de 

interação com pessoas, em uma escala muito maior do que os produtos físicos, 

determina que o contato dependa de vários fatores psicológicos e emocionais, cujo 

resultado em si não é suficiente, como se pode verificar, por exemplo, no caso de um 

paciente ter sido curado pelo diagnóstico do médico, mas sentir-se maltratado. Assim, 

ele está curado, mas irado. Nós voltamos a esse assunto no tópico seguinte, ao tratar da 

entrega do serviço. 

 

A operação do ciclo de serviço depende de processo, da capacitação do 

profissional, do planejamento em equilibrar demanda e procura. Na análise de Olive e 

Sterman (2010), nos últimos 15 anos, o setor de serviço tem sido a área que mais tem 

crescido na economia, ao mesmo tempo, a produtividade do setor de serviço cresce num 

ritmo muito menor do que a da indústria, por isso, assistimos a uma degradação relativa 

da qualidade dos serviços, quando comparada com a qualidade dos produtos físicos. 

Essa tendência caracteriza a espiral mortal. Nesse momento, apenas chamamos a 

atenção para esse fato ainda sem proposição da solução, mas procuraremos fazê-lo nos 

tópicos que abordarão os aspectos da aprendizagem, da experiência e do treinamento. 

                                           
48 http://www.gizmodo.com.br/conteudo/americanas-com-e-proibida-de-vender-no-rj-por-atrasos-na-entrega/ 
49 http://www.theacsi.org 
50 http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/03/pelo-5-ano-telefonica-lidera-ranking-de-reclamacoes-no-procon-sp.html 
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3.5.3. Engenharia de Serviços 

 

Há um outro aspecto que queremos abordar, devido à complexidade que existe 

na estruturação das tarefas de um serviço. Essa percepção é sentida, quando nos 

solicitam uma proposta de execução de um serviço, e, ao entregar essa proposta, 

geralmente temos a sensação que ela está incompleta. Uma forma de tratar essa questão 

é proposta por Gudergan (2010) sob a forma da Engenharia de Serviços.  

 

A complexidade da solução a ser proposta requer um framework (arcabouço) e 

métodos que permitam a sistematização para estruturar tarefas complexas em sub-

tarefas para permitir gestão e controle. Nesse sentido, a introdução da disciplina 

Engenharia de Serviços pode ser considerada uma disciplina científica e uma resposta 

para projeto da solução. Esse termo se torna cada vez mais proeminente na literatura 

científica, bem como a disciplina que cobre o desenvolvimento e o desenho de novos 

serviços (GUSTAFSSON e JOHNSON, 2003). Podemos definir Engenharia de Serviços 

como a disciplina que trata do Projeto Sistemático de Serviço e que cobre as seguintes 

perspectivas (GUDERGAN, 2010, loc. 5283): 

a) Engenharia de Serviço como Desenho Sistemático de Desenvolvimento de 

tarefas 

• Planejamento de Serviço 

• Concepção de Serviço 

• Planejamento da Implementação do Serviço 

b) Engenharia de Serviços como Função Organizacional 

c) Engenharia de Serviços no contexto da Gestão de Recursos Humanos 

 

Nosso objetivo, ao citar essa questão, foi somente para mostrar o nível de 

desenvolvimento da Ciência de Serviço e, por essa razão, não detalharemos as 

perspectivas mencionadas acima. 
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3.6. Entrega do Serviço 

 

A entrega do serviço envolve muitos aspectos e, dependendo do setor 

econômico, o nível de integração com produtos (p. ex. aparelho celular com serviço de 

telefonia) normalmente é estabelecido em um cronograma financeiro articulado a um 

cronograma de execução do serviço e à gestão do ciclo completo.  

A maioria dos serviços também envolve produtos e, em geral, os seus fornecedores 

também podem oferecer produtos, às vezes até de forma transparente aos clientes.  

3.6.1. O modelo de entrega de Serviços 

 

Um bom modelo de entrega de serviços será eficiente do ponto de vista do 

resultado obtido pelo recurso utilizado, além disso, ele deve satisfazer o prazo acordado. 

Deve também atender a qualidade esperada e processo todo deve ser confiável. 

Entendemos que cada tipo de serviço requer diferenciação em planejamento, alocação 

de recursos e execução de acordo com a característica do foco que se quer dar. 

 

Podemos classificar a entrega do serviço em quatro categorias, segundo Banavar 

et al (2010) loc 6364 of 10051 conforme a tabela abaixo: 

 

 Foco - Pessoas Foco – Posses (patrimônio) 

 

Ações Tangíveis 

Serviços voltados para parte 

física das pessoas (saúde, 

transporte..) 

Serviços voltados para itens 

materiais (entrega de mercadoria, 

limpeza..) 

 

Ações Intangíveis 

Serviços voltados para a mente 

das pessoas (educação, 

entretenimento..) 

Serviços voltados para informação 

(transações bancárias, assuntos 

jurídicas..)  

 

Figura 28. Categorias - Entrega de Serviços 
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No capítulo IV daremos exemplos de alguns tipos de entrega de serviços via 

Web, ou mediada pela Web. Por exemplo, nós já utilizamos Internet Banking, que são 

ações intangíveis, com foco nos nossos recursos financeiros. Veremos que, cada vez 

mais, a Web participará na entrega do serviço no nosso meio. 

 

3.7. Inovação 

 

A inovação em Serviço sempre foi um fator crítico para o sucesso de qualquer 

empreendimento. Sabe-se que, nas áreas de entretenimento, os freqüentadores de show 

business são consumidores de novidades, nesse ramo a inovação é um fator de 

sobrevivência. Não é objetivo deste trabalho aprofundar esse assunto, mas apenas 

queremos pontuar que as grandes inovações na área de serviços se concentram nos 

setores de tecnologia, internet e novos modelos de negócio implementados no ambiente 

da Web. 

 

3.8. Ciência de Serviços com a Web 3.0 

 

Demonstrada a abrangência da Ciência de Serviço, podemos fazer uma análise 

das interações e sobreposições da Web 3.0 com essa Ciência. Certamente a Web 3.0 não 

se resume somente nos serviços de busca de informações, mas ela é essencial nos 

serviços de marketing, nas transações financeiras, no campo educacional, na tecnologia 

da informação, entre outros. Se a Web 3.0 estará presente na maioria dos setores 

econômicos, podemos perguntar como a Ciência de Serviços participará da Web 3.0? 

Qual será o papel da Web 3.0 nesse contexto? Como uma grande parte do serviço é 

executada “presencialmente”, pois entendemos que a interpretação humana do serviço a 

ser executado é o ponto nevrálgico para que haja qualidade no resultado. A Web 2.0 não 

se mostrou suficientemente madura para transmitir essa complexidade de especificação 

para os interlocutores prestadores de serviços. Mesmo que houvesse um atendente 

humano, sempre seria necessário um treinamento para habilitá-lo a realizar essa tarefa 

de forma adequada. Caso o serviço fosse executado via Web, a questão da especificação 

do serviço e a comunicação entre o contratante e o executor teriam que ter uma 

mediação mais sofisticada do que a que existe neste momento. Não temos dúvida de que 
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estamos no ponto de inflexão em que boa parte dessa dificuldade será resolvida. Aqui 

reside a nossa motivação em estudar esse assunto tão presente no nosso dia-a-dia, que 

será detalhado no Capítulo IV. 

 

3.8.1. Classificação dos Serviços pela Web 

 

Retomando as categorias do comércio eletrônico, descritas na seção 

Convergência Digital do Capítulo I seção 1.6.1., destacamos as cinco categorias de 

convergência propostas por Anderson (2005) loc 1046 of 5065: 

1. Bens Físico. Por ex: Amazon, eBay..) 

2. Bens Digitais. P.ex. (iTunes, Android Markets, ) 

3. Publicidade / Serviços (Google, Facebook.) 

4. Informação p.ex. (Google, Binq.) 

5. Comunidades / Conteúdos criados por usuários. P.ex. (Myspace, Facebook, 

Google+) 

 

Trataremos apenas dos serviços que são viabilizados por meio da rede Web, pois 

objetivamos propor uma categorização para esses serviços. 

1. Serviços de informação - aqui agregamos todos os tipos de serviços que têm 

como finalidade a informação em geral, excluindo os que são característicos da 

educação. 

2. Serviços de comércio eletrônico (e-commerce) – Serviços de compra / venda / 

troca, independente do tipo de bens ou serviços envolvidos, porque  enfatizamos 

aqui a mediação transacional geralmente envolvendo valores econômicos.  

3. Serviços de Publicidade – Serviço de divulgação dos produtos e serviços por 

meio da Web para ocupar o espaço na mente e no coração dos prospectos. Para 

segmentar e selecionar o público alvo da publicidade, a tecnologia da Web 

Semântica tem grande aplicabilidade, pois, pelo melhor entendimento do 

contexto, há maior probabilidade de se selecionar a mensagem correta para os 

prospectos adequados.  

4. Serviço de Educação – estão englobadas nessa categoria todas as variantes de 

Educação a Distância (EAD) e de auto-estudo online.  
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5. Serviços de infraestrutura de redes sociais – são os serviços que facilitam a 

conexão entre os participantes da rede social, que estão subdivididos em redes 

especialistas (não seria especializadas?), p.ex. como rede de conexões 

profissionais para empregabilidade, rede de álbum de fotografia etc.   

6. Serviços Pessoais integrados – o agrupamento de serviços acima pode ser 

acessado por meio de uma única identificação, como, por exemplo, Google, 

gmail, Google+, Google docs, Google Maps, Google Analytic etc. 

7. Serviços Públicos – Serviços que o poder público oferece para os cidadãos, 

como os de utilidade pública, taxas e impostos, protocolização, informações etc.  

 

3.8.2. Inovação e Qualificação: O Futuro da Educação em Ciência de Serviços 

 

Como já destacamos, a economia de serviço é uma das principais características 

da sociedade contemporânea. A geração de empregos e os silos de empregabilidade na 

área de serviços são aqueles que mais recebem atenção das organizações preocupadas 

com a inclusão dos jovens que entram no mundo profissional. A necessidade da 

adequada preparação da nova geração e a reeducação dos que já estão no mercado de 

trabalho, mas que estão com seus conhecimentos defasados quanto à exigência de novas 

competências para os empregos atuais, lançam um grande desafio para os setores 

educacionais. 

 

Muitos setores da economia vêem um desalinhamento entre a aprendizagem 

recebida na Educação Superior e a demanda. Mesmo as indústrias manufatureiras 

(fábricas tradicionais) estão preocupadas com a perspectiva dos aspectos de “serviços” 

dos seus produtos fabricados, como, por exemplo, pré-venda, pós-venda, manutenção, 

garantias etc. Este enfoque, conhecido como a nova lógica da dominação do serviço na 

economia (VARGO, LUSCH e AKAKA, 2010) lança o desafio de um novo currículo 

que inclua disciplinas da Ciência do Serviço para atender às  demandas da economia de 

serviço. 
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A tarefa das universidades não é trivial, pois requer não apenas uma mudança 

dos projetos pedagógicos das disciplinas dos cursos, mas também uma abordagem 

multidisciplinar em quase todos os cursos, uma vez que o serviço geralmente exige a 

multidisciplinaridade na sua execução, ou uma combinação de competências. Nos 

últimos anos, foram lançadas várias iniciativas para atender à área de serviços por meio 

de cursos como Marketing de Serviços etc, mas, na essência, eles ainda têm enfoque 

monodisciplinar e representam uma evolução contínua dos cursos existentes. 

 

O modelo exigido é bastante complexo, pois, se, por um lado, o serviço é 

multidisciplinar, por outro lado, requer a especialização do executor, que precisa 

conhecer o serviço pedido e saber realizá-lo com profundidade, pois a exigência da 

qualidade aumenta a cada dia. Por essa razão, ela é sentida por todas as empresas que 

atuam no mercado. 

 

Outra dificuldade, sentida pelas universidades na proposição de um novo 

currículo, reside no fato de que as necessidades e abordagens de diferentes setores 

econômicos são diferentes entre si, e os prestadores de serviços técnicos, de serviços 

profissionais de conhecimento, de serviços de criatividade, daqueles voltados aos 

negócios financeiros e assim por diante, atuam em contextos diferentes e com 

exigências diferentes. Essa mudança na natureza do trabalho nas organizações e a 

quantidade de pessoas que são envolvidas na execução das tarefas fazem com que o 

desenho do seu treinamento seja modificado constantemente.   

 

A grande dificuldade das IES está na conciliação do conhecimento especializado 

com o conhecimento amplo e multidisciplinar, o que não fica claro é como deve ser 

concebido o currículo voltado para área de Ciência de Serviços. Para aprofundarmos 

essa questão, descrevemos os atributos que mais nos interessam no quesito Educação. 

 

3.8.3. Aspecto da diversidade do serviço 

 

A necessidade é gerada e suprida de diferentes formas na área de serviços. Em 

geral, a abordagem mais comum é considerar Serviço tudo que é trabalho executado 
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entre seres humanos. Assim, entende-se aqui que a demanda de um indivíduo é atendida 

pelo serviço executado por outro ser humano. Na realidade, esse atendimento acontece 

de forma muito mais complexa, porque ele, normalmente, ocorre em uma localidade, 

em um prédio, utilizando certos equipamentos, ferramental, e, talvez, com um assistente 

na tarefa.  

 

3.9. Tecnologia ao encontro do Serviço 

 

A Tecnologia, em especial, a Tecnologia de Informações tem um papel profundo 

na sua interface com a área de serviços. Hoje, os passageiros não precisam mais esperar 

na fila do balcão de companhias aéreas para pegar o seu cartão de embarque, basta ter o 

QR-Code baixado do site da empresa aérea no seu celular para ir diretamente ao salão 

de embarque. As interações que havia entre o funcionário e o passageiro passaram a ser 

uma função desempenhada pela tecnologia. Queremos classificar esse tipo de interação 

com base em Fitzsimmons (2008, p.119-137):  

 

3.9.1. Encontro de Serviço sem Tecnologia 

 

Temos uma categoria de serviços sem a mediação da tecnologia como requisito 

para a sua execução. Aqui não estamos nos referindo se, durante a execução do serviço, 

o executor consultou um computador ou usou um equipamento sofisticado assistido por 

tecnologia de informação. Nessa categorização, o contato cliente – fornecedor é face a 

face, geralmente presencial, há uma interação entre eles, estando próximos um do 

outro.São serviços tradicionais de consultoria, como, por exemplo, uma sessão de 

análise psiquiátrica ou serviço de manicure. Nesse caso, verificamos que, em relação:  

- à Tecnologia: não há utilização de tecnologia na execução e, eventualmente, usam-se 

equipamentos, como, por exemplo, tesoura, pente etc. 

- ao Cliente: há interação intensa com o fornecedor, que busca empatia, atendimento 

pessoal e emocional.  
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- ao Fornecedor: oferece ao seu cliente o atendimento baseado na competência, no 

conhecimento pessoal, em habilidades e em atitudes. O sucesso do serviço é 

estritamente dependente das características pessoais do executor. 

 

3.9.2. Encontro de Serviço apoiado pela tecnologia 

 

Nessa categoria, a tecnologia é somente acessível por parte do fornecedor. O 

contato com o cliente continua sendo face a face, e a maioria dos procedimentos 

médicos modernos pertence a essa categoria. 

Tecnologia 

Podem ser tecnologias bastante sofisticadas, no entanto os fornecedores de 

serviços são os especialistas para a utilização dessas tecnologias.   

Cliente 

Normalmente, é a parte passiva na interação, que recebe o serviço por meio do 

fornecedor, mediada pela tecnologia, ou diretamente do fornecedor potencializada pela 

tecnologia. 

Fornecedor 

O fornecedor do serviço tem a sua competência ou habilidade aumentada pela 

tecnologia. Em outras palavras, a potência do fornecedor é majorada.  

 

3.9.3. Encontro de Serviço facilitado pela Tecnologia 

 

Nesse caso, o acesso à tecnologia é comum aos dois. Um bom exemplo é uma 

aula com simulador de vôo, em que tanto o instrutor como o aluno tem acesso à mesma 

tecnologia.  

Tecnologia 
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È disponível para o fornecedor assim como para o cliente. Pode ser sofisticada 

ou não, mas pode ser utilizada por ambos.  

Cliente 

É o usuário da tecnologia como meio de recebimento do serviço. Um guia 

turístico pode instruir os turistas a usarem dispositivos de realidade aumentada para 

visitar um local de passeio, podendo, assim, transmitir uma nova experiência. 

Destacamos que essa tecnologia é usada para aprendizagem.  

Fornecedor 

O fornecedor usa a tecnologia para a execução do serviço e, em vários casos, ela 

é exatamente a mesma do cliente. É utilizada para executar o serviço. Quando um 

professor dá aula de jogo de empresas, o software usado é o mesmo do aluno e, para o 

docente, ele é utilizado para transmitir o conhecimento, enquanto para o aluno, ele tem a 

função de aprendizagem. 

 

3.9.4. Encontro de Serviço Mediado pela Tecnologia 

 

Essa classe de serviço tem o apoio da comunicação para a execução do trabalho. 

Ela é bastante comum na utilização de videoconferência para ministrar um treinamento 

ou para reparo online de um equipamento. Atualmente, a maioria dos serviços de Call 

Center na área de telecomunicação é executada remotamente. Os sistemas colaborativos 

também fazem parte dessa categoria de serviços.  

Tecnologia 

São tecnologias baseadas na comunicação. Praticamente, todos os serviços 

disponibilizados pela internet têm essa característica. 

Cliente 

Não requer contato face a face, ele tem que ter cultura prévia na utilização da 

tecnologia, pois ela requer letramento digital. 

Fornecedor 
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Tem que ter boa capacidade comunicacional e possuir competência de instrução 

para conduzir os seus clientes a coexecutar o serviço.   

 

3.9.5. Encontro de Serviço Gerado pela Tecnologia  

 

Essa categoria, também conhecida por autoatendimento, é a que mais cresce. 

Normalmente, é fornecida uma plataforma bastante fácil de entender e de aprender 

(ease of use, ease to learn) na qual os clientes podem chegar ao resultado sem depender 

de seres humanos no lado do fornecedor. 

 

Tecnologia 

As operações dos supermercados baseiam-se nessa modalidade de operação. Os 

restaurantes por quilo também. A maioria das plataformas da Web possui essa 

característica.  A grande vantagem para o consumidor é a independência da agenda 

específica para a maioria dos casos.  

Cliente 

É a peça principal, pois o auto-atendimento requer iniciativa do cliente. Quanto 

mais habilitado o cliente, melhor é o serviço, uma vez que ele é executado pelo próprio 

usuário. 

Fornecedor 

São fornecedores de plataforma. As melhores plataformas são aquelas que 

possuem as mais sofisticadas funcionalidades internas e as interfaces externas mais 

simplificadas e fáceis de usar.  

 

3.9.6. Conclusões até o momento 
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O produto SERVIÇO envolve um conceito bastante complexo. Tentamos 

abordar apenas alguns dos aspectos que ele envolve. Destacamos que a execução de 

uma transação bancária pode ser enquadrada nesse conceito, mas comparada com a 

cirurgia de transplante de coração, que igualmente é considerada como um serviço, ou 

quando pedimos uma pizza de quatro queijos para ser entregue em casa, no entanto o 

envolvimento do fornecedor, a qualificação do executor, quantidade de sub-tarefas 

requeridas são bastante diversos e tipos de mediação que existe em cada caso são 

diferentes, em todos esses casos, a Web pode participar com papeis distintos. 

Entendemos que, cada vez mais, a Web não está mais restrita ao mundo de produtos 

materiais, físicos, comodizados, ela está participando na esfera dos serviços e 

constatamos esse claro avanço na Web 3.0. 

A nosso ver, essa concretização depende de cinco principais fatores: 

1) Universalidade (ou quase) do acesso à Web 

2) Tecnologia compatível com a necessidade da Web 3.0 

3) Desenvolvimento e amadurecimento da Ciência de Serviço 

4) Cultura e aprendizado do consumidor 

5) Preparo e conhecimento dos fornecedores de serviço 

Entendemos que essas características são fundamentos para os serviços da Web 

que desenvolveremos no próximo capítulo. 

 

 
 

Capítulo IV - Serviços da Web 3.0 

 

Após termos discutido a evolução da Web e o entendimento acerca da chamada 

Ciência dos Serviços, passamos agora à análise da integração desses universos e seus 

impactos na comunicação. Para tanto, iniciamos com as reflexões sobre características 

dos serviços antes da Web, passando pelos serviços após a Web 1.0 e 2.0, para finalizar 

com considerações acerca dos serviços pós Web 3.0, foco central de nossa discussão. 
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4.1. Os serviços antes da Web  

 

Para iniciar nossa reflexão, é preciso resgatar os conceitos de Serviço antes do 

aparecimento da Internet. Os principais atributos de IHIP - Intangibilidade, 

Heterogeneidade, Inseparabilidade e Perecebilidade eram pragmáticos e verificáveis 

pelas experiências de que o serviço tinha que ser executado presencialmente, sem 

possibilidade de replicação. Quais são, portanto, as consequências decorrentes da 

aceitação dos princípios de IHIP? Sabemos que ela gera algumas questões no ciclo de 

vida do serviço, já que alguns itens fazem parte desse ciclo, como, por exemplo, design, 

tempo, espaço, custo, entrega, produtividade, entre outros.  

 

Não analisamos de forma exaustiva todas essas questões, no entanto, fizemos 

algumas reflexões sobre esse tema com base no trabalho de Vargo et al (2010), em que 

os autores mostram a mudança de ênfase que a Ciência do Serviço trouxe para a 

atualidade. De forma sintética, destacamos que houve uma mudança na lógica de 

entender os bens em relação aos serviços. No passado, a sociedade avaliava a riqueza do 

ponto de vista patrimonial, de acordo com a quantidade de propriedades de bens físicos, 

absolutamente concretos. Segundo Drucker (2003), essa avaliação mudou para a 

propriedade imaterial, como, por exemplo, a propriedade intelectual, o conhecimento, a 

capacidade de execução, experiência etc. A economia de serviço é o que melhor traduz 

essa era da propriedade imaterial, pois, por meio do serviço, essas novas formas de 

propriedades (conhecimentos e outros) passam a agregar valores para os consumidores, 

há, portanto, uma nova forma de valoração. Assim, passamos a atribuir valor mais pelo 

benefício que recebemos do que pela concretude ou mesmo posse dos bens. 

 

Segundo Vargo et al (2010), a predominância da economia de serviço sobre a 

economia de bens (físicos, materiais, tangíveis...) é vivida e reconhecida na 

contemporaneidade. Apresentamos abaixo, sucintamente, os principais pontos do seu 

trabalho.   
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Sabe-se que qualquer produto (bens físicos) ou serviços, sinteticamente, tem que 

passar pelas etapas de construção conceitual, design, produção e entrega. Inspirados por 

Vargo et al (2010), utilizaremos a notação G-D (predominantemente bens) e S-D 

(predominantemente serviço) para descrever o enfoque em produtos (G-D) e a ênfase 

em serviços (S-D). 

 

Para o enfoque em que predomina a produção de bens (G-D), o conceito de valor 

é predominantemente concreto. Por essa razão, sabemos que o carro Passat ano 2008 

“vale” R$ 78.000,00. Temos clareza e objetividade sobre a sua valoração. Inversamente, 

se perguntarmos quanto vale uma cirurgia cardíaca, será muito difícil atribuir-lhe valor, 

pois essa atribuição depende de muitos fatores de difícil e complexa mensuração. Por 

enquanto, parece-nos que ainda vivemos em uma sociedade predominantemente de bens 

G-D (Good Dominant), no entanto a economia contemporânea é predominantemente de 

serviço S-D (Service Dominant). Com o surgimento da Web - nova atriz na economia -, 

a lógica da avaliação começou a mudar. Analisamos a seguir a transição de um modelo 

ao outro. 

 

4.2.1. Premissas da lógica de S-D 

 

 Premissa Explicação 

A base fundamental de troca é o 

serviço. 

A Aplicação dos recursos em operação 

(conhecimento e competência), “serviço”, é a base 

para todas as trocas. O serviço é trocado por 

serviço. 

Trocas indiretas mascaram a base 

fundamental de troca. 

Bens, dinheiro e instituições mascaram a natureza 

da troca serviço-serviço 

Bens são os mecanismos de 

distribuição para as provisões de 

serviço.  

Bens (os duráveis e não-duráveis) derivam o seu 

valor do uso – provido pelo seu serviço 

Os recursos em ação são fontes A comparação entre as habilidades que geram 
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fundamentais das vantagens 

competitivas 

resultados são fatores que causam concorrência. 

Todas as economias são 

economias de serviço 

O Serviço (no singular) é o único a se tornar 

aparente (visível) com o aumento da especialização 

e da terceirização. 

O cliente sempre é o cocriador de 

valor 

Implica o fato de que a criação de valor ser 

interativa 

A empresa não consegue entregar 

valor, somente oferecer 

proposição de valor 

A firma pode oferecer os seus recursos aplicados e, 

colaborativamente (interativamente), criar valor 

com aceites, mas não consegue criar/entregar valor 

sozinha. 

Uma visão centrada em serviço é 

inerentemente orientada ao 

cliente, pois é relacional 

Serviço é determinado pelo cliente e co-criado; 

portanto, é inerentemente orientada a cliente e 

relacional. 

Todos os atores econômicos e 

sociais são integradores de 

recursos 

Implica que o contexto de criação de valores está na 

rede da rede (integradores de recursos) 

O valor é sempre única e 

fenomenologicamente 

determinado pelos beneficiários 

O valor é idiossincrático, experiencial, contextual e 

cheio de significado.   

 

Figura 29. Lógica de G-D para S-D 

 

Uma das constatações dessa mudança é que, antes do surgimento da Web, o 

processo para realização de trocas era muito mais moroso e impreciso. Tomemos como 

exemplo uma transferência de fundos entre duas partes (troca de serviço por serviço). 

Essa operação tinha que ser realizada por meio da troca de documentos físicos, seja 

cheque por recibo, seja nota promissória por numerário etc. Notamos que era muito 

mais trabalhosa e demorada essa operação, pois o processo tinha um início e percorria 

várias fases até a constatação de que havia sido totalmente concluído (recebimento do 

cheque, depósito, compensação, crédito efetivo...).   
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4.2. Os serviços após a Web 

 

Atualmente uma das áreas mais desenvolvidas na utilização dos serviços 

baseados na Web é a Medicina. Podemos enumerar vários segmentos dela que se 

beneficiam da rede, iniciando pelo diagnóstico, passando pelas entrevistas e chegando 

até mesmo às cirurgias mais complexas.  

 

Os progressos tecnológicos que citamos anteriormente, também contribuíram 

para uma efetiva execução de serviços via web, como cita Ellis (2009), sobre a 

realização de cirurgias remotamente. Esses avanços aumentaram as ofertas de serviços 

no mundo digital por meio de equipamentos médicos já concebidos para web, como 

pode ser observado na figura 30, da Digital Drops. 

 

 
Figura 30. Aparelho de cirurgia da Digital Drops 

 

Essa figura mostra-nos duas estações de trabalho que, juntas, formam um 

complexo sistema endoscópico robótico. Distantes uma da outra, mas conectadas pela 

Web, as estações possibilitam ao médico operar o paciente por meio de quatro braços 

robóticos. O paciente, por sua vez, pode ser operado por mais de uma estação e por mais 

de um médico. Digamos que um médico esteja em Huston, EUA, outro em Tóquio, 

Japão, e o paciente em Londres, Inglaterra. Esse sistema ilustrado na figura, vendido 
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pela empresa Da Vinci Si, já é um produto comercial e não mais um experimento aberto 

às especulações e delírios de médicos futuristas. 

 

Outro exemplo relevante são os diagnósticos remotos elaborados pelo 

Laboratório Fleury aqui no Brasil. Atualmente esse Laboratório já realiza o diagnóstico 

remoto para outros países, como por exemplo, Portugal. O paciente realiza os exames 

nas localidades onde reside e todos os resultados são imediatamente analisados 

remotamente. Realiza-se o diagnóstico, evidentemente o procedimento só tem validade 

com o aval do médico local, mas a grande parte do serviço já foi realizada remotamente. 

  

Outra manifestação singular no crescimento e abrangência dos serviços pós 

Web, ainda na área médica, são o telecuidadores via Web. Vejamos a matéria a seguir 

do Estado de São Paulo51 

 

Todas as noites às 17 horas, quando Edward e Lavinia Fitzgerald começam a 

jantar em sua cozinha em Savanna, Geórgia, eles têm uma convidada. Denise 

Cady conversa com os Fitzgerald sobre seus vizinhos e eles fazem piadas sobre 

o tempo. Ela conhece Edward e Lavinia, ambos octogenários, há dois anos. Para 

o casal, Denise é como uma filha, apesar de eles nunca a terem visto 

pessoalmente. HUQ (2011) 

 

O extrato da matéria, que acabamos de reproduzir, relata-nos o trabalho que 

Denise realiza a 1.500 km de distância da casa do casal Fitzgerald na Geórgia. O 

contratante do serviço foi a filha do casal, Colleen Henry, que mora acerca de 8 km da 

casa de seus pais. O jantar foi trazido por ela, mas Colleen tem que voltar para casa para 

cuidar de outros afazeres. Esse tipo de serviço à distância é fornecido pela empresa 

ResCare, chamado Rest Assure® Telecare, vide Rescare (2011). Para que esse serviço 

possa ser executado, foi necessário instalar câmeras e detectores de movimento em todo 

o rancho dos Fitzgerald para que o cuidador pudesse verificar toda a movimentação do 

espaço. Por exemplo, é possível saber se o fogão foi deixado aceso ou se o tempo de 

banho excedeu o tempo aceitável ou se a porta da frente foi deixada aberta quando eles 

                                           
51 “Telecuidadores” ajudam idosos em casa. O Estado de São Paulo. São Paulo, 18 de abril de 2011, 
Vida, p. A19. 
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voltaram de atividades externas. A conexão Web permite que o monitoramento possa 

ser feito sem limites de distância para uma maior tranqüilidade da filha Colleen. Ela 

percebeu que, com o passar de anos, seus pais exigiam muito mais cuidado do que o 

tempo de que ela dispunha. Com esse tipo de serviço, ela passa a ter mais ¨pares de 

olhos¨, embora tenha consciência de que, caso haja a necessidade de se tomar alguma 

ação mais específica, ela teria que se deslocar fisicamente até o rancho dos seus pais.  

 

Esse serviço oferecido é particularmente relevante, quando passamos a refletir 

sobre o aumento da idade média da população, aspecto que está também relacionado 

com a expectativa de vida. É certo que um dos fatos mais marcantes de nossa época é o 

aumento da idade média da população. A proporção da população mundial com mais de 

65 anos será de 20% em 2050 contra a 13% dos números atuais, o que nos faz concluir 

que, cada vez mais, serviços desse tipo serão necessários. Na mesma matéria, o diretor 

da AgeLab do MIT (Massachusetts Institute of Technology), em Cambridge, afirma 

(HUG, 2011) que existe um mercado à espera, políticas a serem feitas e um estilo de 

vida a ser inventada hoje – na verdade, ontem. Para tanto, novos equipamentos remotos 

são requeridos e aperfeiçoados, sensores interligados poderão avaliar o comportamento 

do motorista idoso em tempo real, além de questões bem pragmáticas como refeições, 

dosagem de remédios etc., poderão ser resolvidas  

 

Ainda que a área médica seja a que mais se destaca no uso dos serviços via web, 

há outros segmentos em crescente transformação, como por exemplo, os Serviços 

Públicos. Nesse sentido, uma legítima manifestação da utilização da web nos Serviços 

Públicos é a Certificação Digital. A razão de tratarmos desse assunto é a exigência, por 

parte dos órgãos públicos, da identificação dos contribuintes na hora da utilização de 

vários dos serviços, como por exemplo, na emissão de uma nota fiscal eletrônica na 

cidade de São Paulo, que não pode ser emitida sem a certificação digital. 

Quando passamos a usar intensivamente os recursos da internet, percebemos que 

muitas transações que eram realizadas presencialmente, de forma física (ou analógica), 

com papel, caneta, papel moeda, etc., passaram a ser feitas via Web e, em algumas 

situações, por meio de transações com aparelhos móveis. Em certos casos, alguns 

fornecedores de plataforma começaram a exercer o papel de sistema financeiro, uma 
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vez que passaram a servir de meio de pagamento sem a necessidade de as partes 

acessarem os bancos diretamente para completar uma transação comercial, que 

demandava um sistema de pagamento e recebimento de valores monetários. 

 

Em outros casos, é preciso fazer um acordo por meio de um documento e, para 

efeitos de fé pública52, esse documento deve ser assinado e reconhecido por uma 

autoridade pública ou um representante legal da autoridade pública. Estamos nos 

referindo aos cartórios. Nos casos de documentos digitais, para garantir a sua 

autenticidade e confidencialidade e a integridade de suas informações, necessitamos de 

um mecanismo que possa prover essas funcionalidades. É aí que se justifica a 

Certificação Digital, pois ela tem exatamente o mecanismo de segurança necessário para 

garantir o cumprimento dessas funções e requisitos. O funcionamento da Certificação 

Digital está baseado no certificado digital, que é um documento digital que contém um 

nome, um número e outras informações que variam de acordo com a natureza do 

documento. Esse número é uma chave, conhecida como chave pública, que, em um 

paralelo simplificado, equivaleria a uma assinatura que valida o documento que será 

enviado. A razão porque estamos descrevendo a Certificação Digital, que existe há mais 

de 20 anos, é que, com a popularização dos serviços públicos online, via internet, esse 

mecanismo deverá ser exigido de cada um de nós. É notório que a exigência da 

Certificação Digital não está diretamente ligada à Web 1.0, 2.0 ou 3.0, mas, sim, à 

popularização do uso de serviços públicos (e alguns privados também).  

 

Outro exemplo de serviço via Web é o do Cartório Online. Esse serviço é 

considerado um serviço público no sentido amplo, pois embora preste serviço de caráter 

público, é operado por pessoas que não recebem salários do Poder Público, mas renda 

advinda do serviço prestado. Normalmente, há uma fronteira geográfica dentro da 

jurisdição do cartório, mas isso também não está claro, pois a pessoa física pode 

reconhecer a sua firma em cartório de outras localidades, em muitos casos, bem 

distantes do endereço da sua residência. Por meio do cartório online, essa flexibilidade 

aumentou ainda mais. Podemos verificar por meio das páginas do site Cartório 24 horas 

                                           
52 Fé pública é um termo jurídico que denota um crédito que deve ser dado aos documentos emitidos por autoridades públicas (ou 
por privados por ela delegados) no exercício de suas funções e que gozam da presunção de que tais documentos são verdadeiros. 
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(figura 31) como esses serviços podem ser executados remotamente e, cada vez mais, de 

forma rápida e segura:  

 

 

Figura 31. Cartório 24 horas 

 

O site Cartório 24 Horas representa um conjunto de cartórios localizados em 22 

Estados brasileiros, além do  Distrito Federal. Embora seja uma parcela pequena de 

cartórios, já é possível solicitar muitos tipos de serviços cartoriais por meio da Web. 

Esse tipo de serviço é altamente interessante para a população como um todo, mas 

particularmente para os cidadãos que moram no exterior. 

 
 

Por meio das referências aqui apresentadas da evolução da utilização dos 

serviços via Web, na medicina e na área dos serviços públicos, é possível materializar 

seus impactos na vida cotidiana das pessoas, tanto no sentido de facilitar e agilizar 

processos, quanto nas mudanças estética, cognitiva e afetiva necessárias para dar conta 

de sua complexidade. 

 
 

4.3.1. A centralidade do consumo e a evolução do e-commerce  

 

Um dos serviços que podemos considerar pós Web são as Ações Coletivas de 

Compra. Inicialmente, é preciso contextualizar o porquê de considerarmos as ações de 

compra coletiva dentro do campo da Web 3.0 e não da Web 2.0. Embora essas ofertas 

de serviços possam ser consideradas 2.0, entendemos que, atualmente, vários 



147 
 

 
 

mecanismos de proposição de ofertas de bens e serviços são resultantes do uso de 

informações colhidas a partir de um repositório de dados estatísticos sobre hábitos e 

perfis individuais. A partir daí são usadas técnicas de Business Intelligence para a 

criação de segmentos, a detecção de preferências etc. Na fase da criação de significado, 

além dos dados dos perfis, são confrontados os segmentos com o momento em que se 

encontra a sociedade, enfim, entramos no mundo da Web Semântica mesmo que, 

externamente, as interfaces de acesso e as solicitações de compra sejam relativamente 

iguais às de cinco anos atrás, entendemos que as respostas a perguntas que fazemos aos 

buscadores da Web estão mais precisas e melhores em razão das técnicas implantadas 

nas plataformas Web 3.0. 

  

Há várias iniciativas, ligadas a compras por meio das redes sociais que recebem 

nomes diferentes, como Social Commerce, F-Commerce, B2S etc. Todas elas têm a 

característica de ser associadas à plataforma de rede social. O “F-Commerce = e-

Commerce + Facebook”, no entanto queremos nos concentrar apenas em um dos 

modelos que acreditamos ser uma inovação que caminha para a Web 3.0 de forma 

exemplar, a compra coletiva. 

 

Utilizamos como empresa-modelo, a Groupon. A razão dessa escolha é muito 

simples: ela foi a primeira empresa a lançar esse modelo de comércio eletrônico. 

 

A idéia da compra coletiva é muito simples, porque usa o conceito de economia 

de escala e a capacidade ociosa para transformar o excedente da produção em satisfação 

e lucro. Certos segmentos especializados já fazem isso sem necessidade de 

intermediário, sendo os casos mais conhecidos os do transporte aéreo. Quando uma 

empresa de aviação estima que, em determinado período dos vôos, haverá assentos 

vazios, faz uma oferta para preenchimento dos lugares que “voariam” vazios com 

divulgação por meio de várias mídias. Uma possibilidade de completar o ciclo de venda 

(preencher os assentos vazios) é por meio da internet. Essa solução é bastante difícil de 

se viabilizar para as empresas de pequeno e médio porte, inicialmente, porque lhes falta 

um meio de divulgação eficiente, e, depois, porque não dispõem de uma plataforma de 

comercialização robusta para completar a venda, aspecto que demandaria um custo 

muito grande na implantação da infraestrutura.  
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Teixeira (2011) afirma que Andrew Mason, fundador do Groupon, percebeu essa 

lacuna e desenhou um modelo de negócio muito simples, que atendia perfeitamente à 

necessidade das empresas menores, ao mesmo tempo em que supria o mercado de 

consumo com ofertas muito atraentes, com preços competitivos, bons para ambos, aliás, 

bom para os três! Como o modelo é muito simples, significa que é fácil de copiar e, 

como conseqüência, há atualmente mais de 1.000 “clones” desse negócio, só no Brasil.  

 

Esse modelo funciona com ofertas por meio de cupons de desconto, com direito 

ao produto escolhido ou serviços, com descontos de até 90% ou mais, às vezes, com 

marcas renomadas, o que em muitos casos atende ao desejo de satisfação do consumidor 

por um lado e, por outro, do vendedor, desencalhando ofertas de forma rápida. Esse 

modelo exige do site de compra um marketing ativo, que tem necessita ter uma lista de 

e-mails para encaminhar as ofertas e um corpo de vendedores que possa fazer os 

acordos com as empresas que querem vender por meio do site de compra coletiva. 

Quando as compras satisfazem os consumidores, ou seja, quando as empresas 

conseguem fazer suas vendas com qualidade, têm uma boa possibilidade de construir 

vínculos com seus compradores tornando-os clientes. Apesar de aparentemente simples, 

como de fato é, o modelo vem apresentando alto nível de devolução o que indicia que a 

insatisfação é muito alta.     

 

Essa análise também mostra, por meio do novo comportamento do consumo, a 

valorização do presente, a importância do agir instantaneamente e a velocidade da 

tomada de decisão e da ação como mote da nossa época.  

 

4.3.2. Compras, uma ação coletiva 

 

A compra coletiva, revisitada sob a perspectiva comportamental, faz-nos refletir 

sobre o ato cotidiano de comprar. Historicamente, comprar sempre foi um ato individual 

dentro do coletivo, mas o papel do coletivo é cada vez mais importante comparando-se 

com um passado não muito distante. Podemos exemplificar com o ditado popular “a 

melhor propaganda é o boca a boca”, pois, em geral, quando necessitamos fazer uma 

compra de certa importância ou revestida de um valor monetário ou simbólico razoável, 

nós temos o hábito de consultar outras pessoas sobre aquele assunto antes da tomada de 
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decisão para adquirir o objeto, como bem atestam Sheth, Mittal e Newman (2001) 

acerca da influência direta do “boca a boca” na decisão de compra. 

 

Atualmente, esse procedimento é apressado pela existência de novas tecnologias 

ou por algumas tecnologias “tradicionais” renovadas, como o telefone, mas, agora, na 

forma de celulares, aparelhos móveis e carregados de inovadoras funções (fotos, 

transmissão de dados, localizadores...). Em síntese, podemos alcançar a maioria dos 

nossos “consultores”, “grupos de referência”, com muito maior rapidez, mas, mesmo 

assim, não modificamos essencialmente o processo de consulta. Os próprios sites de 

compra, de uma forma geral, também trazem esse tipo de informação sob a forma de 

indicação ou recomendação, mas normalmente temos a impressão de que esses dados 

não são necessariamente confiáveis por serem publicados pelos sites que têm interesse 

direto na venda.  

 

Podemos encontrar respostas via mecanismo de procura, por exemplo, ao 

consultarmos o buscador Google sobre um determinado assunto, nesse caso, podemos 

ler vários depoimentos de pessoas que já tiveram a experiência da compra e as suas 

recomendações e críticas. Parece-nos que são respostas mais isentas, mas não devemos 

esquecer que os itens que acessamos são aqueles que foram mais visitados, já que os 

menos visitados estarão nas últimas páginas (que normalmente nunca verificamos). Em 

outras palavras, nós somos empurrados a ler o que todos leem ao mesmo tempo em que 

“engrossamos” a lista dos “mais visitados”.  

 

De certa forma, o que a mídia social trouxe-nos de novo foi a possibilidade de 

acessarmos e consultarmos a “nossa rede” e de sermos informados por ela em tempo 

real sobre as nossas perguntas, num caminho de customização e personalização. Como 

sabemos que muitos dos nossos pares estão conectados uma boa parte do tempo nas 

páginas das redes sociais, há a grande possibilidade de algum deles nos responder em 

tempo real. As redes Facebook, Twitter e Linkedin, entre outras, têm colaborado muito 

para essa mudança no processo de tomada de decisão. Gostaríamos de ressaltar aqui que 

as decisões de compra são cada vez mais atos coletivos em lugar de escolhas 

individuais.     
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4.3.3.  Evolução dos hábitos de compra desde 2000 

 

Podemos afirmar que, a partir do ano 2000, no início do século XXI, a internet 

entrou na sua fase madura, sendo aceita pela maioria da sociedade, tornando-se, assim, 

um fato irreversível, pois passou a fazer parte de modo ativo das nossas vidas, 

cotidianamente. Também podemos dizer que as fases clássicas da evolução da Web 

visualizadas na figura 32 proposto por Spivack (2009)53 refletem essa evolução. 

 

 
 

Figura 32. Etapas de desenvolvimento Web 

 

Por essa figura, podemos ver que, até o ano 2000, convivemos com a Web 1.0. 

Nesse período, basicamente tínhamos as websites informativas como padrão, o que 

significava que todas as empresas tinham de ter uma “Home Page” como forma de 

apresentação da identidade de sua instituição, informando aos visitantes a sua missão, a 

sua visão, os seus produtos etc. Novos termos, tais como, navegar e surfar, sempre se 

referiam ao acesso às informações e visavam a tornar o assunto e/ou a empresa 

conhecida. Informações sobre produtos para consumo eram importantes para 

                                           

53 http://www.novaspivack.com/technology/web-3-0-the-best-official-definition-imaginable 
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conhecermos os produtos e compará-los. Um dos efeitos da Web 1.0 pode ser descrito 

pela Economia dos cliques: para os investidores da época, o mais importante era a 

quantidade de cliques, pois haviam descoberto que os cliques significam atratividade, 

portanto, a melhor tradução do valor de um site era o seu poder de atrair visitantes, uma 

vez que a quantificação era objetiva e era dada pela quantidade de acessos a essa página, 

em valor numérico: quantidade de cliques.  

 

A transição dos hábitos de compra da Web 1.0 para a 2.0 foi muito suave, pois 

os modelos de compra mantiveram-se razoavelmente estáveis, mudando, porém, a 

confiança dos consumidores. Antes de 2000, havia certa insegurança por parte dos 

internautas em fornecer os dados dos seus cartões de crédito para comprar bens e 

serviços, mas, com o passar do tempo, percebeu-se que o risco de passarmos nossos 

cartões nas leitoras de cartão dos restaurantes, expõe-nos a tanto risco (ou mais) quanto 

comprar pela internet. A partir desse momento, os cliques que damos nas páginas 

passaram da fase de análise para a de ação.  

 

Um de nossos objetivos é mostrar que os valores dos cliques nas páginas foram 

se modificando ao longo do tempo e hoje passaram de valores abstratos para concretos. 

Em outras palavras, os cliques realmente valem dinheiro e não apenas isso, a velocidade 

com que isso acontece também ganha valores ponderáveis.  

 

A transição da cultura da Web 2.0 para a Web 3.0 passa pelo aprendizado de se 

buscar e de se manusear uma grande quantidade informações e uma tomada de decisão 

rápida e de uma ação imediata igualmente veloz. A evolução da tecnologia móvel 

equipou uma parte da população com artefatos de Always-on como celular, 

smartphones, tablets e mesmo notebooks e desktops. Um dos pontos que caracteriza a 

migração para a Web 3.0 é a mudança no comportamento no consumo e nos objetos de 

consumo. Várias atitudes de compra, que eram típicas do mundo real tradicional, 

passaram a fazer parte do cotidiano para boa parte da população conectada à rede social. 

O consumo de serviço, que era iniciado e finalizado no mundo real, teve uma mudança 

de paradigma: podemos consumir serviços via Web, algumas vezes iniciados na Web e 

concretizados, posteriormente, no mundo real, mesmo porque são operações físicas; 

outras, o ciclo todo acontece por meio da internet, por exemplo, serviços de consultoria 

totalmente online.  



152 
 

 
 

 

A seguir, fazemos uma análise de várias mudanças no consumo que 

caracterizam a mudança da Web 2.0 para a 3.0 

 

4.4. Novos Modelos de Consumo e Compra na Web 

 

Somos surpreendidos, a cada dia, com novos modelos de consumo via Web e, a 

título de exemplo, queremos citar três deles: Clube de Desconto, Compras Coletiva e 

Penny Auction. Provavelmente, este último seja relativamente desconhecido para a 

maioria dos leitores, no entanto existem na Web explicações detalhadas sobre o 

funcionamento dos sites de Penny Auction, por exemplo, Penny Auction Watch (2009). 

Descrevemos aqui as principais etapas do modelo de negócios da Penny Auction, bem 

como a forma de operação dos seus sites e os mecanismos de compra que mudaram os 

hábitos e comportamentos dos compradores. A utilização dos modelos preditivos das 

preferências dos futuros compradores começa a ser mandatório para que haja o retorno 

comercial para o site ao mesmo tempo em que consiga ser atrativo para comprador. 

Nesse caso, há conexão semântica em termos de base de dados e mecanismo de 

Business Intelligence.54 

 

Um dos pontos importantes dessa análise baseia-se na constatação de que todas 

essas ofertas de produtos e serviços são mediadas por plataformas de software que 

podem ser classificadas como uma nova categoria de serviços. Esse tipo de fenômeno 

está sendo estudado pela Ciência de Serviços (STAUSS, 2006), pois ela está 

substituindo gradativamente (entre várias outras) uma grande área de serviços que é 

venda a varejo. A grande vantagem dos serviços online é a sua comodidade, porque 

podemos fazer as nossas compras sem a limitação de tempo e espaço. Ganha-se,  

portanto,  velocidade, trazendo metaforicamente, o futuro mais rapidamente para o 

presente. 

 

4.4.1. Compras Coletivas na Web 3.0 

                                           
54 Business Intelligence é uma disciplina da estatística e ciência de computação 
aplicada aos negócios para descobrir os comportamentos de consumo, ou de 
tendências baseado no histórico dos dados. 
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Primeiramente, a compra coletiva tem uma grande atratividade pelo preço 

oferecido, porque os produtos gozam de descontos que podem chegar até a 90% do 

valor da lista. Como alguns dos produtos, não todos, são de marcas famosas, esses tipos 

de oferta conquistaram rapidamente os internautas-consumidores. Queremos, porém, 

ressaltar que a modalidade de lojas de desconto já era conhecida há algum tempo. 

Basicamente, há dois tipos dessas lojas: os Outlets Center e os Clubes de Compra 

tradicional, como o Premium Outlets, na região de Campinas e Sam´s Club, Makro em 

São Paulo. 

 

No caso de Outlets Centers, marcas de grife colocam os seus estoques fora de 

linha para liquidação de uma forma permanente em locais com conceito de Cluster de 

Venda, isto é, várias lojas com linhas de produtos diferentes formam uma espécie de 

Shopping Center em um espaço físico grande, em um local fora dos centros urbanos, 

barateando os custos imobiliários. No caso de clubes de compra, o paradigma é o preço 

baixo pela compra em quantidade, com economia de escala. Nesse tipo de 

estabelecimento, o consumidor deve cadastrar-se previamente, tornando-se um sócio do 

clube, sendo que alguns deles exigem o pagamento de uma anuidade e, em outros, o 

cadastramento é totalmente grátis. Os sócios do clube são compradores de quantidade e 

não de variedade, portanto é oferecido a eles um preço diferenciado, intermediário entre 

o preço do varejo e o do atacado, por isso são cadeias também chamadas de “atacarejo”.  

 

Nesse tipo de estabelecimento, geralmente, os produtos de consumo são 

embalados em quantidades maiores do que o padrão, em pacotes de meia dúzia, uma 

dúzia ou mais. Como a venda é feita em quantidades maiores e com poucas opções, o 

resultado final é que esses estabelecimentos podem ter um maior poder de barganha 

com o fornecedor, conseguindo, assim, um preço mais palatável.  

 

As características da compra coletiva na web podem ser descritas como oferta 

relâmpago (normalmente 24 horas) para um bem ou serviço a preços convidativos. 

Nesse período, caso o número dos consumidores internautas que realizam as compras 

não atinja ou exceda a quantidade mínima especificada no site, o lote oferecido é 

concretizado de outra forma e o dinheiro é devolvido. Nesse modelo, os fornecedores 

originais dos produtos e serviços têm a garantia da venda de grandes quantidades de 
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produtos para obter mind share  e, em outros casos, a garantia  da liquidação rápida de  

um estoque fora de linha.  

  

Já os Clubes de Desconto Online funcionam de forma distinta. A lógica desses 

clubes online é o inverso da compra coletiva. Nesse caso, os produtos já estão 

disponíveis, é só clicar e encher virtualmente o carrinho de compra. As características 

dos clubes de desconto são exatamente as dos Outlets Centers, porém virtuais. 

Geralmente, os sócios dos clubes ganham bônus por apresentar novos sócios e os clubes 

que possuem mais quantidade de sócios sempre têm uma vantagem na negociação com 

relação aos seus fornecedores, conseguindo, assim, melhores preços nas próximas 

compras. Como, em muitos casos, os melhores produtos sempre são mais escassos, os 

bargain seekers (algo como garimpeiros de descontos) ou os consumidores-internautas 

têm de estar atentos para as ofertas e prontos para clicar.  

 

Uma variante desses clubes são as lojas específicas de desconto online. Citamos 

aqui o segmento de maior importância, as empresas aéreas. Com a finalidade de 

preencher as poltronas vazias dos vôos na baixa temporada, as empresas aéreas 

oferecem passagens em promoção para trechos selecionados com preços altamente 

convidativos, normalmente mais baratos do que as passagens rodoviárias. Sabemos que, 

para adquirir essas passagens, a rapidez de decisão é fundamental e os viajantes, além 

de estarem atentos (a rede social é um dos maiores vigilantes de promoções), devem ter 

velocidade de reação e rapidez no manuseio de mouse, aspectos de fundamental 

importância. 

 

Outra manifestação singular do consumo na Web, como apresentamos 

anteriormente, é a Penny Auction. Esse espaço virtual de consumo caracteriza-se como 

um leilão com lances de centavos. Essa modalidade de leilão consiste em oferecer um 

item de valor maior, digamos uma TV de 50 polegadas com 3D, por lances de 10 

centavos. Os candidatos devem fazer lances desse valor de forma cumulativa até o 

momento final (pré-determinado). O vencedor poderá comprar um bem, por R$ 12,10, 

que custa em média cinco mil reais nas lojas de departamentos. A pergunta que se faz é: 

como esse tipo de negócio pode se estabelecer? A base desse leilão são aqueles que 

deram lances, contudo, não conseguiram ganhar, e perderam a quantia do lance que, 

geralmente, não é grande para cada indivíduo. Para exemplificarmos este caso, 
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suponhamos que tenham participado desse leilão 1.000 concorrentes com lances que 

giraram em torno de R$ 6,00 cada um, o que totalizariam R$ 6.000,00. O vendedor da 

TV ganhou mais do que uma venda normal, o vencedor comprou um produto muito 

barato e os que não conseguiram comprar não perderam muito, enfim é uma loteria.  

 

Está claro que podem existir compensações como, por exemplo, quem perdeu o 

leilão geralmente tem o direito de comprar o bem que tentou arrematar, pagando pelo 

preço de lista e, lógico, desconta-se o valor dos lances que ele já desembolsou. Para 

entrar nesse tipo de leilão, o comprador tem de ter paciência e velocidade nos cliques, 

pois são fatores decisivos nos lances. Convém notar que literalmente cada clique vale 

dinheiro. 

 

4.4.2. Papel do apps e da Cultura do one-click na compra online 

 

Uma forma operacional para a compra online de aplicativos por meio do Android 

Market ou do iTunes consiste  no cadastramento prévio dos dados do consumidor. O 

comprador depois de ter o crédito aprovado e o seu login ser protegido pela senha, pode 

iniciar e terminar todo o processo de compra apenas com um clique. Esse procedimento 

já é bastante comum nas compras de aplicativos (um elemento de software, com um 

programa específico), geralmente de baixo valor de face, que varia de 1 a 10 dólares 

americanos, cujo valor e risco são relativamente pequenos e que fazem com que muitos 

compradores desse tipo de aplicativos se habituem a realizar compras nessa modalidade. 

Entendemos que essa forma de compra, de itens de pequeno valor, realizada com grande 

frequência, crie um novo hábito e, ao mesmo tempo, gere um grau de confiança que 

leve o consumidor a comprar mais e sem medo do processo de compras na Web.  

 

4.5 - De Marketing para Venda 

 

O significado do clique em termos econômicos foi se transformando ao longo da 

história da Web 1.0 para a 3.0, já que, originalmente, a forma de valorar um site era pela 

quantidade de visitantes que acessavam as suas páginas. Os cliques indicavam-nos a 

popularidade do site e não se traduziam sempre em negócios reais.  
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Do ponto de vista do marketing, esses cliques são altamente interessantes, pois 

representam o indicador de mind share da marca, portanto eles são passíveis de ser 

utilizados em uma campanha de marketing a fim de transformar em venda a ação de 

busca. 

 

Com a mudança do paradigma do ciclo de decisão de compra, pela necessidade 

da ação imediata, o intervalo dos cliques do mundo da informação e os cliques do 

mundo da ação estão cada vez mais próximos. A popularização das redes sociais (Web 

2.0) aumenta a rapidez de reação dos usuários das redes de relacionamento, pois eles 

são estimulados a estar conectados por longos períodos na rede, aliados aos artefatos 

que permitem aos internautas ficarem no estado “always on” (nunca desligar os 

telefones celulares, porque houve uma grande melhoria na tecnologia em relação à 

duração das baterias).  

 

Encontramos no site Experience Project (2009) uma importante descrição desse 

fenômeno. Acreditamos que todas essas circunstâncias possam ser constatadas no nosso 

cotidiano, pois elas serviram como base de aprendizagem para o estágio atual em que 

nos encontramos, quando os usuários têm de enfrentar o ciclo “informação – decisão – 

ação – revisão” em intervalos de tempo cada vez menores. Estarmos conectados 24 

horas por dia, 7 dias por semana passou a ser imperativo. Atualmente, os telefones fixos 

têm papéis secundários por não serem ubíquos e por não poderem estar sempre 

presentes.  Os artefatos móveis assumem papéis diferentes daqueles de sua concepção, 

originalmente restritos apenas à comunicação de voz móvel. Esses aparelhos agregam, 

além da telefonia, outros serviços e aplicativos oferecidos pelas empresas operadoras e 

fabricantes dos aparelhos quando eles são pré-carregados nos smartphones e tablets, 

(somados com aqueles que voluntariamente o usuário instala) e muitos dos serviços já 

possuem função one-click, ou compra-se com um só clique. Esse fato faz com que os 

cliques que, anteriormente, eram centrados na esfera da busca de informação, 

atualmente possam ser considerados como centrados no mundo da ação. Essa mudança 

transforma os cliques de marketing em cliques de venda. 

 

Podemos constatar que há uma pressão para que nos adaptemos às facilidades do 

presente. Assim, gerir as informações atuais e lidar com o agora se torna tão importante, 

o que faz com que a nossa antiga preocupação com o futuro se perca com a emergência. 
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E a emergência, que é composta pela urgência, associada ao conceito proposto por 

Johnson (2002), de imersão, “surgir repentinamente ao redor”, determina que tenhamos 

de nos adaptar de pronto à nova realidade, o presente. A consequência desse 

deslocamento é que a necessidade de entender o agora passa a ser prioridade neste 

século XXI. Assim, adaptar-nos à situação atual é uma questão de sobrevivência no 

ambiente dos negócios, pois o conceito de estratégia não é mais somente fazer 

planejamento estratégico como era no passado recente, mas é discernir o momento 

atual, executar o que tem de ser feito agora, imediata e simultaneamente adaptando o 

planejado para a realidade atual. 

 

4.5. Considerações finais sobre os Serviços na Web 

 

Podemos concluir que a enorme evolução tecnológica encurtou os ciclos do 

conhecimento. Nós o criamos mais rapidamente, conseguimos armazená-lo muito mais 

e temos mecanismos de acesso rápido disponíveis aos dados e informações, mas a nossa 

capacidade individual para análise não acompanhou necessariamente esse 

desenvolvimento na mesma proporção. As redes sociais vieram para nos auxiliar e a 

inteligência artificial nos ajudará, no entanto, tudo isso nos impulsiona para uma 

mudança no nosso modus vivendi. Isso se reflete nos nossos comportamentos de 

consumo, nos movimentos e na velocidade dos nossos cliques, sobretudo nos 

significados dos cliques. Constatamos que a nossa preocupação com o presente é cada 

vez maior, pois o ciclo das decisões encurtou e os novos modelos de compra Web são 

uma clara demonstração da diminuição do intervalo do processo decisão-ação. 

Passamos a agir mais pela Web e, por essa razão, surge a indagação: que informações 

temos de analisar? Sim, a Web disponibilizará novos serviços que nos auxiliarão nessa 

tarefa e a rede social nos dará consultoria, resta-nos, portanto, decidir rápido, clicar já! 

Ninguém fará isso por nós.   

 

 

Capítulo V – Perspectivas Futuras  

 

 Em continuidade à descrição da trajetória dos serviços na Web e do percurso do 

seu desenvolvimento até a atualidade, é possível apresentarmos, na sequência, um 
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provável cenário, já indiciado em nosso cotidiano. Para tanto, tomando como referência 

várias pesquisas realizadas por especialistas em Web, reflexões a partir dos gestores dos 

meios de comunicação e dos estudiosos da área da Comunicação e Tecnologia, cujos 

estudos não se limitaram apenas às tecnologias envolvidas, como também foram 

investigados os segmentos da sociedade que serão impactados. Essas mudanças 

requererão novas profissões, surgirão novas áreas econômicas e outros setores 

tradicionais terão de se adaptar. Quiçá a área da Educação seja das mais impactadas, 

pois assistimos ao surgimento e ao desenvolvimento da chamada geração do 

conhecimento na rede independente da academia, que certamente terá o seu papel 

assegurado, mas este é completamente diferente dos cânones até então estabelecidos. Na 

mesma direção reflexiva e com o objetivo de apontar desdobramentos futuros, para 

tanto discorreremos sobre o conectivismo, proposta central de George Siemens (2006), 

cuja argumentação sobre a construção do conhecimento e da aprendizagem dará uma 

nova visão da evolução das disciplinas relativas à inteligência coletiva e individual. Para 

tanto, percorremos e analisaremos os seguintes tópicos: 

 

● Horizon Report – uma projeção sobre a adoção de tecnologia 

●      Conectivismo – Reflexões sobre a produção de conhecimento e aprendizagem. 

● Evolução da Web – Da Web Semântica à Web Pragmática 

● Panorama Atual 

● Constatações  

 

5.1. Horizon Report - 2011 

 

O Horizon Report é uma iniciativa do New Media Consortium - NMC, que conta 

com a participação de centenas de instituições de pesquisa, universidades, faculdades e 

museus. O objetivo central do NMC (2006)55 é estudar as tendências e o estado da arte 

                                           
5555 Informações sobre NMC, About NMC, 21/08/2006. Disponível em: < http://www.nmc.org/about>. 
Acesso em: 15/11/2010 
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nas áreas de aprendizagem e utilização das novas mídias no mundo. Todos os anos 

consolidam-se as pesquisas em um relatório com os resultados no denominado Projeto 

Horizonte (Horizon Project). Esse estudo é feito desde 2002 para identificar as 

tecnologias emergentes que possam causar grande impacto nos cinco anos seguintes.  

 

A metodologia de elaboração do relatório é fundamentada na integração de 

grupos de trabalho compostos por especialistas reconhecidos nas suas áreas, como 

educação, tecnologia, negócios entre outros engajados em debates acerca da sociedade 

atual. Esses especialistas se envolvem em uma série de questões de pesquisa e desafios, 

para levantar as tendências mais significativas, a fim de constituir um arranjo de 

tecnologias potenciais que auxiliarão no entendimento do cenário atual, bem como 

indiciará os caminhos futuros. Os itens do relatório têm que ter uma grande 

concordância entre os especialistas, por isso a busca de entendimento e consenso é uma 

parte importante da metodologia empregada.  

 

Analisaremos a seguir algumas das pré-conclusões apresentadas no relatório 

2011. 

 

A primeira constatação refere-se à disponibilidade dos recursos. Os recursos 

abundantes e a relação que os liga são facilmente acessíveis via internet, isso faz com 

que seja imperativa a revisão dos papéis dos educadores, uma vez que os meios que 

estão utilizando para o ensino foram estabelecidos em bases comportamentais e 

tecnológicas que não são as atuais. Os smartphones, notebooks, tablets etc. passaram a 

ter disponíveis acesso a informações, referências, livros, especialistas etc. fora dos 

recursos formais dos campi, das escolas, das bibliotecas físicas e dos professores.  A 

mudança é brutal. A questão que se instala refere-se à necessidade urgente da revisão do 

papel dos educadores no processo ensino-aprendizagem em bases reais, ou seja, diante 

da ampla disponibilidade de recursos. 

 

Outra constatação fundamental do Horizon Report refere-se ao crescente 

nomadismo proporcionado pela tecnologia. As pessoas esperam poder trabalhar, 

aprender e estudar onde e quando desejarem. Essa tendência já foi identificada no ano 

passado e continua permeando todos os aspectos da nossa vida diária. Os artefatos 

móveis contribuem para isso e a crescente disponibilidade da internet alimenta essa 
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tendência. O sentimento de frustração é muito comum quando nos falta o acesso à rede 

sem fio, conseqüência do convívio social com os nativos digitais (nas escolas, 

universidades, nos ambientes laborais..). As empresas e operadores de 3G/4G começam 

a responder positivamente a essa demanda. Há muitas iniciativas de conexão com fibra 

ótica para atender às comunidades ainda não servidas e as empresas da área de 

comunicação e TV a cabo, estimuladas pelo poder público, estão engajadas para cobrir 

todo o território nacional com banda larga. É interessante notar que a rede WiFi 

alcançou também os céus, pois as companhias aéreas já estão provendo o acesso à rede 

sem fio nos seus voos. 

 

A terceira conclusão refere-se ao mundo do trabalho. É notório que o trabalho se 

torna cada vez mais colaborativo e esse fato está se refletindo na forma como os 

projetos estudantis são estruturados, por exemplo. Essa tendência, já presente em 2010, 

retrata também como o mundo dos negócios, de forma crescente, está se tornando 

global e cooperativo, estabelecido por meio da interação tecnológica na rede. Os 

trabalhos isolados de escritórios estão com dias contados, dando lugar a modelos em 

que o trabalho em equipe de forma ativa possa atender tarefas cada vez mais complexas 

as quais um único trabalhador não seria capaz de resolver. Segundo a informação da 

empresa de inteligência de mercado IDC, aproximadamente, um bilhão de pessoas já se 

encaixaria na categoria de trabalhadores móveis (mobile workers) no mundo, e ainda 

projeta que um terço do contingente de trabalhadores (1,2 bilhão) esteja trabalhando em 

múltiplas localidades até 2013. 

A quarta conclusão do relatório nos encaminha para a reflexão acerca do 

deslocamento. As tecnologias hoje usadas estão cada vez mais baseadas em Cloud 

Computing, sendo a noção de suporte a TI já é descentralizada. Essa tendência está 

influenciando as decisões sobre a adoção de tecnologias pelas instituições educacionais, 

além de outros âmbitos da vida em sociedade.  Assim, faz muito sentido mover as 

aplicações que eram baseadas nos desktops para serviços que estejam na “nuvem”. Esse 

movimento também muda os problemas, pois a administração da privacidade e a 

segurança passa ser muito mais crítica. Atualmente o setor de tecnologia de informações 

concentra esforços para criar soluções para esse novo contexto. 
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O relatório traz ainda reflexões sobre os desafios de maior relevância para a 

sociedade. Assim, foram identificados muitos pontos críticos, como o letramento 

digital56, “Letramento Digital continua crescendo sua importância como competência 

chave para todas as disciplinas e profissões”57. A seguir apresentaremos esses desafios 

segundo a sua ordem de importância. 

 

 O primeiro desafio é o letramento na mídia digital. É certo que o letramento digital 

continua crescendo na sua importância como a competência chave para todas as 

disciplinas e profissões. Essa característica foi identificada em 2008 e obteve a 

concordância de todos os pesquisadores do Horizon Advisory Board. Embora todos 

concordem que essa habilidade é importante, o significado do Letramento Digital ainda 

não está claramente definido nem tampouco como deve ser ensinado. As instituições de 

ensino têm se empenhado em incluir cursos nessa área, mas, aparentemente, o progresso 

tem sido lento. Este desafio é muito grande pelo fato de que a velocidade de atualização 

dos currículos dos cursos é infinitamente menor do que a mudança que acontece nos 

meios digitais. Também os parâmetros avaliativos foram estabelecidos a partir de um 

contexto que não só não era digital, como principalmente, não conseguia vislumbrar tal 

possibilidade. 

  Outro desafio destacado no relatório refere-se à autoria e identifica uma 

lacuna na métrica de avaliação das novas formas de autoria, de pesquisa e publicação 

acadêmica. Essa evidência foi percebida pelos pesquisadores do NMC já em 2010, mas 

o desafio continua. Livros eletrônicos, blogs, peças de multimídia, apresentações em 

rede e outros tipos de trabalhos acadêmicos podem ter dificuldade em ser avaliados e 

classificados de acordo com as métricas tradicionais. Poderíamos citar como exemplo a 

plataforma Lattes, base de dados dos pesquisadores brasileiros, que, apesar de ser um 

espaço de grande importância para a organização da produção acadêmica individual e 

coletiva e servir de lócus para busca de pesquisadores, ainda não consegue absorver a 

diversidade de possibilidades de produção de conhecimento, mesmo dentro das 

chamadas produções bibliográficas, para não dizer das produções técnicas e artísticas, 

                                           
56 http://wp.nmc.org/horizon-k12-2010/chapters/challenges/ 
57 No original “Digital media literacy continues its rise in importance as a key skill in every discipline 

and profession” 
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que é ainda pior. Mas os meios acadêmicos estão experimentando cada vez mais novas 

formas alternativas de expressão, o que deve refletir em também meios diferenciados de 

registro e avaliação. Ainda assim, notamos a tentativa de conciliar as novas formas das 

atividades acadêmicas com os padrões tradicionais, o que é uma tarefa difícil, pois a 

natureza dessas produções não se submete às amarras do mundo analógico do 

conhecimento acadêmico tradicional. Assim, criam-se tensões que consomem 

amplamente as energias de pesquisadores e instituições que poderiam ser direcionadas 

ao desenvolvimento de um pensamento diferente e não na tentativa de enquadramento 

nas molduras já consolidadas.  

  

 A pressão econômica e o novo modelo de educação apresentam-se como 

concorrentes, sem precedentes, para o modelo tradicional de universidades, o que se 

configura também como um desafio fundamental. O duplo desafio em oferecer uma 

educação de qualidade e, ao mesmo tempo, controlar os custos impele as universidades 

a buscar soluções criativas. Como resultado, as instituições inovadoras estão 

desenvolvendo novos modelos para oferecer aos alunos, tais como, cursos à distância 

em que os alunos podem participar das aulas diretamente de seu quarto, de lanchonetes, 

trabalho etc. libertando-se das salas de aula. Como esse tipo de pressão continua, outros 

modelos emergirão. 

 

  Para qualquer pessoa manter-se atualizada com a rápida proliferação de 

software, ferramentas e tecnologias etc., desafios são lançados tanto para professores 

quanto para alunos. Novas tecnologias são interessantes para melhorar a qualidade de 

vida, mas podem sobrecarregar os usuários no intuito de alinhá-los com parte dos 

muitos artefatos que são colocados no mercado. Os conteúdos criados pelos utentes 

estão explodindo, aumentando, assim, a necessidade de se analisarem informações e 

discussões sobre grande número de dados gerados que se multiplicam semanal e, talvez, 

diariamente . Há uma enorme necessidade de haver ferramentas e filtros para pesquisar, 

recuperar, selecionar, interpretar e organizar os dados e as informações que são 

importantes para nós.  

 

 Essas tendências e desafios materializados no Horizon Report 2011 são reflexos 

do impacto que a tecnologia apresenta em quase todos os aspectos de nossas vidas. Eles 

mostram que houve mudanças na maneira de os indivíduos se comunicarem, como eles 
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acessam as informações, conectam com seus pares e colegas, de como aprendem e até 

como se socializam. A identificação, análise e interpretação do mundo da vida na 

sociedade atual permitiram ao Advisory Board criar um mosaico do mundo. Esse 

mosaico serviu de orientação para selecionar, aproximadamente 50 tecnologias 

emergentes, e relacioná-las às práticas sociais cotidianas. O relatório apresenta 

detalhadamente cada uma delas, no entanto, seis delas foram consideradas as mais 

relevantes, as quais passaremos a analisar a partir de agora. 

 

5.1.1. Tecnologias a serem observadas 

 

As seis tecnologias selecionadas na edição 2011 são perspectivizadas em 3 

horizontes de adoção: curto espaço de tempo, ou seja, aplicação em 12 meses; prazo 

médio, ou seja, em  dois a três anos, e, finalmente prazo longo, em quatro a cinco anos. 

É importante lembrar que o Horizon Report não é uma ferramenta de previsão, mas 

indicia certamente alguns caminhos, pois ressalta as tecnologias emergentes com 

potencial considerável para diferentes áreas, como as conexões possíveis nos processos 

de ensino, aprendizagem, ou ainda a busca criativa de informações etc. Algumas delas 

já estão sendo cogitadas para adoção por organizações mundiais inovadoras espalhadas 

pelo mundo e a amostragem que se traz revela do impacto que elas possam causar. 

5.1.2. Curto Prazo, dentro de 12 meses 

 

Para o curto prazo, a ênfase está nos Livros Eletrônicos e Artefatos Móveis. Os 

livros eletrônicos passam a ser escolha principal das instituições educacionais a partir do 

segundo semestre de 2010, segundo o relatório. Os aparelhos móveis aparecem 

novamente como artefatos que se tornaram a cada dia, mais populares para o acesso a 

recursos da internet. Há ainda muita resistência na sua utilização nas salas de aula, 

havendo impedimento de sua adoção em muitas escolas, mas um número crescente de 

instituições está procurando entender as potencialidades e formas de aproveitar a 

tecnologia que quase todos os estudantes, o corpo docente e os administrativos das 

escolas, faculdades e universidades já utilizam. 
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Os livros eletrônicos continuam gerando um grande interesse nos consumidores 

e começa a crescer o seu uso nos campi também. Os leitores mais modernos permitem 

outras tarefas como tomar nota, pesquisar na Web e começam a aumentar essas funções 

com novas funcionalidades, como principalmente, as experiências imersivas que 

suportam as interações sociais, aspecto que está trazendo novas possibilidades e 

percepções que permitem ressignificar o ato de ler. 

 

Os artefatos móveis nos permitem um acesso ubíquo a informações, redes 

sociais, ferramentas de aprendizagem e produtividade e, muito outros recursos. Os 

aparelhos móveis continuam a evoluir, mas é ao acesso à rede de forma confiável e 

economicamente viável que a tecnologia está sendo direcionada. Os móbiles são 

artefatos computacionais per si, talvez por isso, tornaram-se o meio preferencial de 

acesso à internet. 

5.1.3. O segundo horizonte de adoção - dois a três anos 

 

O segundo horizonte considera as tecnologias que se espera sejam adotadas 

dentro de dois a três anos. São candidatas em 2011, a realidade aumentada e a 

aprendizagem baseada em jogos. Ambas já fazem parte da cultura popular dos jovens e 

são consideradas ferramentas de importância significativa para a educação há muitos 

anos, pois já estrearam nos campi e escolas anos atrás. São as alavancadas pelos 

avanços em hardware e software e são aceitas como nova forma de ensino por parte dos 

professores, o que assegura seu espaço como inovações factíveis para um horizonte de 

médio prazo. 

A Realidade Aumentada também é considerada neste universo temporal. Refere-

se à adição de uma camada de informações sobre a visão ou a representação do mundo 

real, oferecendo aos usuários a habilidade para acessar informações relativas à 

localidade em que se encontram de forma intuitiva, imersiva e compulsiva. A realidade 

aumentada confere aos computadores, aparelhos móveis, vídeos e mesmo aos livros 

impressos um potencial enorme de suplementação de informações. A realidade 

aumentada é uma extensão fácil para as práticas existentes, mas com a vantagem de 

adicionar um ar mais novo e moderno. 
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A aprendizagem baseado em jogos também é uma realidade de médio prazo. A 

pesquisa na área tem crescido nos últimos anos e tem demonstrado a sua efetividade no 

processo de aprendizagem dos alunos de qualquer idade. Jogos para a educação se 

aplicam tanto ao jogador único e ao grupo de poucos jogadores quanto ao MMO 

(Massively Multiplayer Online games), que integram diferentes jogadores em distintas 

localidades. Jogos são relativamente fáceis de integrar aos currículos das escolas, o que 

facilita sua utilização, no entanto, seu maior potencial em termos de aprendizagem 

refere-se à habilidade dos jogos em fomentar a colaboração, a resolução de problemas e 

o pensamento sistêmico e de processos. Por esse conjunto de razões, a concretização 

desse potencial ainda levará de dois a três anos, segundo o relatório, constatação da qual 

compartilhamos. 

5.1.4. O olhar para um horizonte mais longo, de quatro a cinco anos 

 
 

As tecnologias que poderão ser adotadas de uma forma geral serão a computação 

baseada em gestos e o learning analytics. Ambas continuam no campo especulativo e 

não estão sendo ainda largamente utilizadas, no entanto, o interesse por elas e a 

exposição à sociedade é notoriamente crescente. 

 

A computação baseada em gestos faz migrar o controle dos computadores por 

meio de mouse e do teclado para outra categoria de artefatos de entrada. Apesar de ter 

aparecido com os filmes de ficção científica há muitos anos, somente agora este tipo de 

interface aparece com mais força por conta dos lançamentos de Kinect, SixthSense e 

Tamper, que tornam a interface com o computador muito mais intuitiva e natural. 

 

Figura 33. Kinect (Microsoft). Fonte: www.hiphopgamershow.com 
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Figura 34. SixthSense. Fonte: www.chi2009.org 

 

Já o Learning analytics, consiste no conjunto de ferramentas de aquisição de 

dados e de sua análise, com o objetivo de estudar o engajamento, o desempenho e o 

progresso da prática do aluno com a finalidade de usar o que foi aprendido para revisar 

o currículo, o ensino e o próprio sistema de avaliação, tudo isso em tempo real. São 

construídos sobre informações geradas e semelhantes às ferramentas tipo Google 

Analytics, mas potencializadas por poderosas ferramentas de data-minig, que 

possibilitaram acomodar a complexidade, a diversidade, e a abundância de informações 

que um ambiente de aprendizagem dinâmico pode ter.  

 

As seis tecnologias anteriormente descritas e analisadas, a partir dos três 

horizontes temporais, trazem desdobramentos relevantes para a vida em sociedade, mas 

principalmente, revolucionam (ou têm a potencialidae de revolucionar) os processos de 

ensino e aprendizagem. A pesquisa publicizada no relatório Horizon Report 2011, 

indica que, quando se tomam as seis tecnologias em conjunto, elas geram um impacto 

profundo e transformador nas organizações focadas na aprendizagem nos próximos 

cinco anos, ou seja, em um horizonte temporal muito curto quando consideramos de 

uma forma ampla, nossa vida em sociedade. 

5.2. Conectivismo 
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Neste tópico, apresenta-se um tema que é essencial para o estudo das fases de 

desenvolvimento da Web. O professor George Siemens58 da Universidade de Manitoba, 

Canadá, escreveu um artigo considerado clássico sobre a aprendizagem na era digital 

(SIEMENS, 2004). Embora o assunto principal desta nossa pesquisa esteja voltado para 

os aspectos de serviço na evolução do mundo digital, na internet, a abordagem de 

Siemens, embora sob o tema de aprendizagem, está intrinsecamente ligada às questões 

do papel da rede Web com relação ao Conhecimento, à Inteligência e à Geração NEXT 

(geração que sucederá a geração Y). Como já se desenvolveu anteriormente, no item 

sobre a Web Semântica, há uma grande quantidade de informações na rede, conectadas 

e descritas. Por meio de agentes inteligentes, com os quais pode-se ter um processo de 

“garimpagem” de dados. Essa garimpagem nos fornecerá novas conexões e novas 

informações e também novos Potenciais Conhecimentos.  

 

Para tanto, três assuntos fundamentais podem ser focalizados para introduzir o 

tema conectivismo e sua intrínseca relação com o conhecimento. Esses 

encaminhamentos auxiliarão na explicação da razão pela qual incluímos esse tema na 

presente investigação. O primeiro assunto é o CONHECIMENTO, pois esse é o foco da 

Web 3.0, o segundo é a evolução da rede na perspectiva da COLABORAÇÃO no 

Conhecimento, o terceiro é a evolução do conhecimento na ótica da INTELIGÊNCIA na 

rede. Embora Siemens (2004) trabalhe aspectos da aprendizagem, ele tem muitas 

contribuições nos três aspectos que mencionamos acima. 

 

Portanto, a nossa pesquisa sobre o futuro da Web está centrada na evolução do 

conhecimento, que é a base da sociedade pós-moderna.  

 

Inicialmente se resgata uma das iniciativas importantes na década de 1990, ocorridas em 

várias partes do mundo, o KM - Knowledge Management e, no Brasil, o marco foi em 

2001, com a fundação da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. A partir de 

então se iniciaram as conferências de KM Brasil, naquele momento eram muito 

concorridas, com um grande público ávido por saber como gerir o conhecimento. 

Embora o evento ainda exista, ele não mais cativa e mobiliza mais o público como no 

seu início. A grande crítica sobre a sua proposta é a dificuldade de se “gerenciar” aquilo 

                                           
58 http://umanitoba.ca/learning_technologies/connectivisim/bio_george.php 
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que é imaterial, cuja produção, produtividade, criação etc., características inerentes ao 

conhecimento, fizesse com que os processos fugissem do controle dos gestores (pode se 

mesmo dizer que é impossível de controlar). Ao final de longos debates, a maioria dos 

gestores saía dos eventos de Knowledge Management sem saber exatamente como 

gerenciar o conhecimento. Não sabemos como medir o conhecimento, afinal, o guru da 

Administração Peter Drucker (1993, p. 89) apregoa que “quando você não pode medir, 

você não consegue gerir”. Podemos citar vários autores clássicos em Gestão do 

Conhecimento, como Nonaka (1995), Sveiby (1998), Krogh et al (2001), Terra (2003), 

todos de alguma forma procuraram descrever as características da Gestão de 

Conhecimento, ainda que sempre uma questão ficou por ser resolvida, que se resume ao 

entendimento de como conectar os conhecimentos tácitos que estão nas pessoas e, quais 

são os instrumentos que podem ser utilizados para se fazer isso.  

 

5.2.1. Redes, Comunidades e Laços Fracos  

 

Uma rede pode ser definida como conexões entre entidades Castells (2006) 

p.119, Rede de Computadores, Rede de Energia, e rede social, todas funcionam debaixo 

do mesmo princípio de que as pessoas, grupos, sistemas de informação etc., podem se 

conectar formando um todo, integrado entre si. O rompimento da interconexão de um 

dos laços pode causar um efeito devastador no todo, exemplo patente das quedas de 

energia em cidades e regiões inteiras por conseqüência de incidentes banais e 

localizados.  

 

Uma das conseqüências da popularização das redes sociais reside na importância 

da quantidade de conexões que possui, e na relevância que os nós assumem nesse 

contexto reticular. Quanto mais ligações uma rede tem, mais valor percebe-se nela. As 

ligações que ela possui constituem o fator de sobrevivência do nó em mundo conectado. 

Isso é verdade em qualquer sistema conectado, como bem atesta (BARABÁSI, 2002) 

acerca de suas reflexões sobre as conexões na rede.  

 

Os nós que possuem um perfil mais completo, mais rico e complexo, têm a 

possibilidade de obter mais conexões, que podem ser a fonte de conhecimento adicional 

obtido a partir das conexões anteriores. Os nós têm a função de polinização entre as 
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comunidades, para utilizar uma metáfora ecológica. No universo das plantas, a 

polinização é um dos mecanismos mais vigorosos de reprodução das espécies, pois é 

um mecanismo caracterizado pela proliferação de células reprodutoras de um contexto 

ao outro, sendo este último, favorável à reprodução. Analogamente, no universo das 

redes, os nós atentem à função de polinizar, ou seja, multiplicar o conhecimento. 

 

Destaca-se ainda que as ligações entre os nós não são necessariamente fortes e 

duradoras e, muitas vezes, esses laços são fracos, pois as ligações podem ser 

temporárias, absolutamente efêmeras, com duração que permanece apenas durante o 

período em que há troca de informações, baseado no interesse comum e em 

conhecimentos similares, mas que se esvaece. Um dos exemplos citados para esse tipo 

de conexão está presente nas ocasiões em que um sujeito procura um emprego, 

situações em que geralmente ele deve procurar nos laços fracos e não nos laços fortes, 

de acordo com as considerações de Granovetter (1983), uma vez que a indicação de 

emprego é uma referência de alguém que conhecemos superficialmente, portanto, pode-

se indicar, sem ser avalista da pessoa. Ao indicar alguém com laço forte, por exemplo, 

irmão, parente próximo da família, caso se algo der errado, haverá cobrança pela 

indicação. Portanto, é mais fácil indicar uma pessoa que se conhece mais ou menos, do 

que indicar alguém que é conhecido intimamente (mesmo porque a estes, os defeitos são 

visíveis e claros). A segunda razão, é que a rede de laço fraco é bem maior do que a 

rede de laço forte. 

 

Finalmente, o conectivismo é a integração dos princípios apresentados, sendo 

baseado na teoria do caos, nas redes e na complexidade. Sob essa perspectiva, o 

processo de aprendizagem se dá em um ambiente difuso, no qual os elementos 

fundamentais se movem, fora do controle daquele que quer aprender. O aprendizado 

ativo pode residir fora do indivíduo, dentro de um database cujos dados podem se 

conectar independente da ação do usuário. Nesse contexto, a sua organização pode ser 

alterada sem consulta prévia a nós internautas-aprendizes, mas ao acessar os dados em 

intervalos diferentes, ele está obtendo conhecimentos diferentes. O conectivismo é 

impulsionado pelo entendimento de que as decisões são baseadas em fundamentos que 

se alteram rapidamente, estabelecendo uma dinâmica complexa. Novas informações são 

adquiridas e reorganizadas continuamente. O que se aprende ontem pode estar obsoleto 

amanhã, ou mesmo após horas. A habilidade do utente em reconhecer que uma nova 
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informação pode alterar todo um cenário conceitual passa a ser de importância 

fundamental.  

 

O conectivismo lida com o contexto organizacional, para que a informação certa 

chegue à pessoa certa na hora certa. Trata-se de um aspecto com o qual as teorias 

tradicionais de aprendizagem, o behaviorismo, o cognitivismo ou mesmo o 

construtivismo não se preocuparam, quiçá porque não era realmente uma questão 

central no contexto histórico em que foram geradas e problematizadas. Por essa razão, 

nos dias atuais, o fluxo de informação em qualquer organização é de importância vital, 

pois dele depende a capacidade de ação, transformação e resposta correta em tempo 

real.  

5.2.2. A rede muda tudo 

 

Lévy (1998) propôs a tese da Inteligência Coletiva por meio da Cibercultura 

como uma forma de descrever a nova estrutura de organização da inteligência na 

sociedade. No entanto, é a partir do aparecimento real da sociedade de rede, que “de 

facto”, por meio da instrumentalização da Web, pode-se ver a possibilidade de se 

implantar a sociedade do conhecimento de uma forma mais clara e com exemplos 

concretos funcionando de uma maneira mais naturalmente estruturada. Portanto, 

extensões das descrições e definições do conhecimento puderam ser feitas com mais 

precisão. 

 

Acerca dessas considerações, apresentaremos a seguir algumas ponderações que 

Siemens (2004) expôs em seu artigo A Learning Theory for the Digital Age. De início o 

autor lança uma série de perguntas, “Mas o que é conhecimento? Como ele é criado? 

Como ele é compartilhado? Como hoje o conhecimento flui dentro de uma organização? 

É diferente de 10 anos atrás? E 50 anos atrás? E um século atrás?”. Uma vez que se 

concorde que, hoje, o homem vive na era do conhecimento, então a sua vida e o seu 

trabalho estão centralizadas na criação, na comunicação e na aplicação do 

conhecimento. Siemens (2006, p.5)59 fez essas provocações no sentido de nos levar a 

pensar sobre o conceito de conhecimento, as mudanças radicais decorrentes do passar 

                                           
59 No original “We are able to describe, not define knowledge” 
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do tempo, e do dinamismo provido pela Web. Ele diz, “nós somos capazes de descrever, 

não de definir conhecimento”  

 

Não conseguimos definir, apenas descrever o conhecimento, pois ele muda com 

o passar do tempo, é assim, um fenômeno dinâmico e fugidio, impossível de se fixar em 

definições estanques. Segundo (Siemens, 2006 p.6), tradicionalmente, o conhecimento 

possui duas características gerais: 

 

1. Ele descreve ou explica alguma parte do mundo (como o átomo age, como as 

doenças se espalham...); 

 

2. Pode-se usá-lo em alguns tipos de ação (construir um acelerador de partículas, 

prevenir a disseminação das doenças...). 

 

Os líderes institucionais desejam ter o conhecimento para agir de forma 

consistente para que as organizações não sofram com mudanças vitais, antecipando-se 

aos possíveis danos. O que vemos na prática é que, em muitos casos, o conhecimento do 

passado não é fórmula de sucesso nem para o presente, menos ainda para o futuro. 

 

A rápida mudança do conhecimento mostra que ele não é apenas um “produto” 

(por exemplo, uma fórmula matemática), mas também um “processo” (uma busca 

constante de estar atualizado em um mundo acelerado e mutante), ou seja, a própria 

busca também é o conhecimento. 

 

Fica patente esta integração e complexidade do conhecimento como pode ser atestado 

por meio do seguinte exemplo. Aprendizes há pouco mais de 50 anos podiam completar 

os seus estudos e entrar em uma carreira que provavelmente perduraria pelo resto de sua 

vida. Como era medido o conhecimento? A unidade eram as décadas, pois o progresso 

era extremamente lento comparado com o de hoje. Atualmente, em muitas das áreas do 

conhecimento, a unidade de tempo para demarcar entre as medições passaram a ser 

meses, pois o conhecimento está sendo gerado numa escala exponencial. Um dos 
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medidores da radioatividade chamada de meia-vida60 pode ser aplicado para o 

conhecimento hoje. Transportando para âmbito do conhecimento, a meia-vida, é o 

intervalo de tempo em que um conhecimento é gerado até o momento em que metade 

desse conhecimento é considerado obsoleto. O conhecimento mundial dobrou nos 

últimos 10 anos e está dobrando a cada 18 meses, de acordo com a American Society of 

Training and Documentaiton, estudo citado nas reflexões de Gonzales (2004). 

 

Em estudo semelhante, promovido por uma organização responsável pela 

atualização dos conhecimentos nos EUA, ENSYS Engineering Trainning61, ele focou na 

área da engenharia e, especificamente sobre a “meia vida” do conhecimento nas 

subáreas da engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia civil, e o resultados 

foi surpreendente: dois anos, essa é a meia vida, nesse período de tempo, um 

engenheiro, se não se atualizar, só contará com metade do conhecimento de dois anos 

atrás. O gráfico apresentado a seguir, materializa visualmente o resultado da pesquisa, 

vejamos abaixo: 

 

 

                                           
60 A meia-vida é a quantidade de tempo característica de um decaimento exponencial. Se a quantidade 
que decai possui um valor no início do processo, na meia-vida a quantidade terá metade deste valor 
(Wikipédia, acessado 15/08/2011) 
61 http://www.ensys.net/eit-half-life.htm 
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Figura 35. Meia vida do conhecimento de engenharia 

 

Como conseqüência dessa rapidez e diluição, as empresas e as organizações em 

geral têm que desenvolver novas estratégias e métodos para treinamento dos seus 

funcionários, mas se a organização à qual se está associado não possuir essa visão, 

então, a responsabilidade passa a ser individual, afinal, cada indivíduo é o proprietário 

do seu futuro, o que implica em responsabilidade. 

 

Segue a pergunta: em dois anos pode-se aprender cinqüenta por cento de tudo o 

que se necessita conhecer na vida profissional? Parece ser pouco provável que o 

profissional consiga manter-se atualizados nesse ritmo. Para que aumentar a sua 

capacidade de atualização ele deverá ter uma estratégia diferente, mudando o seu 

paradigma de aprendizagem e/ou treinamento/atualização. 

 

Um caminho interessante é apresentado por Stephenson (2004). A autora 

trabalha com a conexão de conhecimentos tácitos por meio da rede. Pode-se, por 

exemplo, considerar a experiência como um dos melhores “professores” do 

conhecimento. Como eu não posso experimentar tudo, as experiências alheias podem se 

tornar um armazenamento vivo do meu conhecimento. Ela afirma (STEPHENSON, 
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2004, p.1): “Eu armazeno meu conhecimento nos meus amigos”, portanto, coleto 

conhecimento ao me conectar com pessoas. Evidentemente todos têm que construir a 

rede que ela chama de rede “entrusted relationship”, ou rede com relacionamento de 

confiança. Sucintamente, o conceito proposto é, quem não dispõe de tempo suficiente 

para aprender tudo que precisa, solicita a seus pares aprenderem por ele. Aqui está a 

principal tese da aprendizagem conectada e do conhecimento conectado. 

 

Siemens (2002) articula a tese do conhecimento conectado por meio da reflexão 

e interconexão dos seguintes pontos: 

- O Conhecimento e a Aprendizagem residem na diversidade de opiniões; 

- A Aprendizagem é um processo de conexão de nós especializados ou de 

fontes de informação; 

- A Aprendizagem pode estar armazenada em artefatos, meios não 

humanos; 

- A capacidade de conhecer mais é mais importante do que o 

conhecimento já adquirido; 

- A criação e a manutenção das conexões são pré-requisitos para facilitar 

a aprendizagem contínua; 

- A habilidade para ver conexões entre campos, idéias, e conceitos é uma 

competência crítica; 

- A Atualidade (recenticidade, precisão do conhecimento) é a intenção de 

todas as atividades da aprendizagem conectivista; 

- A tomada de decisão é um processo de aprendizagem em si. A escolha 

do que aprender e a compreensão do significado das informações que 

chegam. É ver através da lente do deslocamento da realidade. Elas podem 

estar erradas amanhã devido à alteração do contexto da informação, 

afetando a decisão. 
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Ainda recorrendo a Siemens (2004), podemos extrair alguns caminhos e 

desdobramentos acerca da aprendizagem nos contexto cotidianos e institucionais da 

vida na sociedade líquida (BAUMAN, 2001). Muitos de nós nos moveremos para 

campos de conhecimentos variados, diferentes, às vezes não relacionados entre si 

durante o curso das nossas vidas, o que permite o trânsito e o exercício de nossas 

múltiplas capacidades, como bem atestou Canevacci (2005, p.105) em suas reflexões 

acerca das identidades plurais, “multivíduos”.  

 

Outro aspecto relevante refere-se ao aprendizado informal. Este é, talvez, um 

dos aspectos mais significativos da nossa experiência de aprendizagem. A educação 

formal não será o conjunto majoritário desse aprendizado, como vinha sendo nos 

últimos séculos. Aprendem-se por meio da comunidade de prática, da rede de 

relacionamento e, também da prática para completar as tarefas a serem realizadas. A 

aprendizagem é um processo contínuo, que dura por toda a vida. Trabalho e 

aprendizagem são inseparáveis e, às vezes, eles são apenas uma mesma atividade.  

 

A tecnologia está alterando e re-conectando os neurônios dos cérebros humanos. 

As ferramentas que se usam estão auxiliando novas conexões sentidos que afetam o 

nosso pensamento.  Assim, há a necessidade de se gerar novas teorias de Gestão de 

Conhecimento para ligar o aprender do indivíduo com a aprendizagem das 

organizações. 

 

Muitos processos, antes amparados pelas teorias de aprendizagem 

(especialmente em processamento de informações cognitivas), podem ser parcial e 

eventualmente substituídos pela infraestrutura tecnológica.  Os conceitos de know-how 

(como fazer), know-what (o que fazer) estão sendo substituídos pelo know-where (saber 

onde) – isto é saber onde adquirir o conhecimento requerido para completar a tarefa, 

para entender um problema, solucionar uma questão na sua vida cotidiana. 

 

5.2.2.1 - Características da Rede de Conhecimento Conectado 

 

Segundo Downes (2010), na atualidade, o conhecimento está na rede e ele é 

conectado, o que vai ao encontro de vários outros autores já referidos. No entanto, é 
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preciso entender que, para que se possa ter confiabilidade no conhecimento conectado, 

têm-se de manter os mesmos mecanismos de confiança das outras áreas, a promoção da 

diversidade, por meio do fortalecimento das entidades individuais e a redução na 

influência das entidades bem-conectadas (que traz uma visão padronizada). É essencial 

criar um conjunto extra de “olhos” dentro da rede (não basta obter conhecimento da 

rede, tem que ver de onde e como esse conhecimento se apresenta). Faremos uma 

comparação preliminar para auxiliar nosso raciocínio: Grupos e Redes 

 

A figura a seguir é um quadro que foi fotografado durante um curso ministrado 

por Stephen Downes, em 10/09/2008, no eFest, Auckland, Nova Zelândia. 

 

 
         Figura 36.  Diferença entre Grupos e Rede 

 
Apesar de visualmente um tanto confusa, a imagem atesta que na atualidade, 

vigora muito mais a prática do modelo “Grupo”. No todo, o princípio se baseia na 

comunicação entre iguais (sameness, em Inglês), dentro de grupos, com atributos 

semelhantes, por exemplo, da nação, religião, time de futebol, universidade, língua etc. 

A comunicação é unidirecional: TV, rádio, livro, jornal, lista de distribuição de e-mail 

etc.. É comum aplicar-se esse princípio nas salas de aulas, pois sem querer, considere-se 

que todos os alunos são iguais. As características, unidade, coordenação, fechamento 
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etc., facilitam nosso entendimento acerca do que é o “Grupo”, vejamos cada uma delas 

a seguir. 

 

Unidade. Encaramos que o grupo de pessoas tem unidade como um dos 

atributos. Isso acontece nas corporações, usamos o Portal Corporativo com linguagem 

própria, por exemplo. Compartilhamos da mesma Declaração da Missão (Mission 

Statement), Declaração da Visão (Vision Statement) e mais ainda Crenças e Valores. 

Tomemos um exemplo como ilustração para entendermos a característica “unidade”. 

Em uma panela de Fondue, com muitos tipos de queijos posta no fogo seguramente terá 

como resultado uma pasta de queijo uniforme. Obtemos assim, a uniformidade. 

 

Coordenação. A forma de administrar o grupo é por meio da coordenação, entre 

líderes e colaboradores, usa-se um sistema de gerenciamento de aprendizagem para 

rastrear esse processo, identificam-se os desvios, padronizam-se as respostas dos testes. 

Atribui-se muita importância aos valores do grupo. 

 

Fechado. Há regras claras de acolhimento, há o conceito de membros, existem 

padrões, jargões, as ações têm objetivos claros (é estabelecido o que aprender e o que 

não aprender), é necessário senha para acessar os objetos, cria-se muros, fronteiras, 

copyrights e patentes. Todos esses mecanismos de segurança, controle, ou seja, 

instrumentos de gestão. 

 

Distributivo. A comunicação é vertical, normalmente se usa a técnica de 

broadcasting (do centro para as extremidades). Para as comunicações importantes 

recorre-se a apresentações de notáveis, com alto poder comunicacional.  

 

Diferentemente do Grupo, a Rede tem princípios lastreados no indivíduo, ainda 

que ele possua múltiplas facetas, há o “empoderamento” (empowerment) da pessoa. 

Alguns atributos podem ser percebidos no funcionamento da Rede. Ela se conecta 

baseada na afinidade, assemelha-se à constituição biológica e orgânica e não em 

estrutura hierárquica. Quando o usuário se conecta à rede, os seguintes aspectos se 

tornam claros, diversidade, autonomia, abertura e interação. 
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Diversidade. Para caracterizar a diversidade, citamos que a ênfase está na 

pessoa, no indivíduo. Usa-se, por exemplo, o e-mail pessoal, o blog pessoal, a 

homepage pessoal. Estabelecem-se as ligações por meio do indivíduo, ele é um contato, 

a centralidade. Como metáfora, pode ser ilustrada por: uma tigela de salada, são muitos 

ingredientes diferentes, certamente não há homogeneidade, mas sim, diversidade. 

 

Autonomia. Cada um possui o seu ambiente de trabalho e de aprendizagem, 

sempre customizado. Decide-se como aprender e o que aprender individualmente. O 

trabalho e a produção são baseados na cooperação, nos valores mútuos e nos portfólios 

pessoais. 

 

Essencialmente aberta. Na rede as relações são multidirecionais. Participa-se das 

comunidades de prática, dá-se importância à identidade e as conexões abertas. Na 

comunicação, os contextos são levados em conta, usam-se e-mails com cópia (em vez 

da lista de distribuição) e pode-se participar de grupos sem necessidade de 

cadastramento prévio. 

 

Interativa. As comunicações são multidirecionais, admite-se bidirecionalidadde 

(os participantes sempre têm possibilidade de manifestação). A tônica é a conversação, 

usa-se skype, interação no blog, facilita-se, quando possível, a emergência do 

conhecimento, onde quer que ele esteja. 

 

5.2.2.2. Teoria do Caos 

 

Outra teoria que se pode considerar, em adição ao que foi exposto, é a Teoria do 

Caos, pois para os trabalhadores do conhecimento62 o “caos” é imperativo cotidiano. 

Calder (2003), em seu artigo para a Science Week, descreve o caos como uma forma de 

ordem criptografada, que rompe com a preditividade mesmo quando um arranjo 

complexo pareça ter uma ordem. Anteriormente, o entendimento das coisas se dava pela 

realização de tarefas, agora as pessoas são desafiadas a reconhecer padrões que estão 

escondidos. Achar sentidos nas conexões e interações entre comunidades passa a ser 

                                           
62 Na sociedade contemporânea, todos os que se apóiam no conhecimento para exercer o seu trabalho são 
considerados trabalhadores do conhecimento. 
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atividade das mais relevantes. Ao se considerar Caos como ciência, reconhece-se que 

tudo está ligado a tudo. Exemplifica essa afirmação a visita, da turma de MBA 

Atlântico, da PUC-SP à empresa Google, em 201063, o grupo foi recebidos pelo Sr. 

Alexandre Yokoyama, responsável pelo Marketing da companhia, e um dos pontos 

interessantes de sua palestra foi a discussão acerca do processo de admissão de novos 

funcionários. Ele nos disse: “não procuramos experiência do candidato, nós queremos 

aqueles que são capazes de enfrentar o desconhecido”. Enfrentar o desconhecido 

certamente é uma dimensão das mais relevantes e também das mais difíceis para as 

organizações. 

 

Nesse momento, algumas constatações são possíveis: houve uma mudança na 

área do conhecimento, quer por razões tecnológicas, quer pela evolução da rede internet 

e o conteúdo armazenado, quer pela mudança de cultura da sociedade, mas, ao se 

conectar o conhecimento à rede (já está), a construção de novos conhecimentos muda de 

patamar. Os locais, que eram recintos fechados para a produção de conhecimento, agora 

são desafiados a enfrentar o novo cenário. Assim é possível prever que haverá muitos 

embates até que se possa gerar um cenário de consenso. 

 

5.3. As Plataformas Sociais – infraestrutura para a conexão 

 

Com a existência das plataformas das redes sociais, as conexões começaram a se 

organizar automaticamente sem intervenções externas importantes. Pode-se afirmar que, 

atualmente, o conhecimento na rede Web está se auto- gerenciando. As organizações e 

as grandes corporações de redes sociais, como Google (considero-a superplataforma)64 e 

Facebook, (aqui estamos falando das empresas e não dos seus produtos), por exemplo, e 

instituições públicas e não governamentais, como a W3C, essas instituições estão 

fornecendo ou desenhando plataformas de Web Semântica, instruindo e 

instrumentalizando aqueles que geram conteúdos para que, ao adotar os formatos 

padrões, as informações também possam estar auto-organizadas e descritas de forma 

inter-conectável, adequando-as para serem acessadas pelos serviços (agentes 

                                           
63 Visitas a empresas inovadoras fazem parte do currículo do curso 
64 Grifo nosso – Considero Google superplataforma pela multiplicidade de redes que ela agrega. 
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inteligentes) oferecidos das plataformas da camada lógica da Web Semântica65, criando, 

assim, uma única grande rede de pessoas, idéias, conhecimentos e informações, 

tornando a Web muito mais rica.  

 

Siemens (2009) pontua que, na estrutura da rede, o conhecimento não é 

necessariamente construído. O conhecimento não exige uma estrutura inicial, depois 

algum bloco (de conhecimento) é colocado em cima e, assim o significado é construído. 

A abordagem é que o conhecimento é gerado a partir de associação de idéias, 

informações etc., e assim, surge um novo conhecimento. Pode-se fazer um paralelo com 

as redes neurais, em que as sinapses são as bases de geração de conhecimento. Veja a 

figura abaixo, elaborado por Francesco Magragrino (2009) e adaptado pelo Wheeler 

(2010) que exemplifica o exposto e nos auxilia na compreensão do processo: 

 

 
 

Figura 37.  Evolução das Plataformas Web 

 

Nessa ilustração, há uma visão da agregação das tecnologias especificadas 

(grafadas na cor azul) projetadas pelos órgãos como W3C e colocadas na cronologia, 
                                           
65 Vide capítulo II sobre Web Semântica 
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inicia-se pela HTML até chegar a Agentes Inteligentes. Há também um conjunto de 

sistemas de aprendizagem (na cor amarela), mostrando a sua evolução no tempo e, 

finalmente há o desenvolvimento das plataformas Web, começando pela Web Sintática, 

evoluindo para Web Semântica, finalmente para Web Pragmática. Constata-se que o 

desenvolvimento das plataformas está caminhando para outra geração de Web, a Web 

Pragmática. Segundo os autores que citados anteriormente, como Wheeler (2010), já foi 

apresentado o futuro desenvolvimento da Web Semântica, que é a Web Pragmática. De 

acordo com Repenning e Sullivan (2003)66: 

 

A meta da Web Pragmática é prover mais controle com respeito ao uso das 

informações por parte dos utentes. As técnicas de programação relativamente simples 

permitem aos usuários transformar as informações gerais disponíveis na Web em 

informações pessoais relevantes e acessíveis via artefatos sem fio. O usuário controla 

onde vai acessar a informação, como chamar a informação, quando apresentar a 

informação, como processar a informação e como apresentar a informação. 

 

Para se atingir esse objetivo, é necessário haver uma camada adicional de 

plataforma que permite aos usuários não apenas chegar à informação e/ou conhecimento 

desejado, mas também permite a eles a melhor utilização das informações. A Web 

Pragmática não se preocupa, em contraste com a Web Sintática e a Web Semântica, 

com a forma ou significado da informação, mas como a informação é usada. Para essa 

Web, o estudo da interface, e os conceitos semióticos são os protagonistas. Entendemos 

que a prospecção futura do autor dessa tese incluirá esses temas. 

 

Com a popularização dos artefatos tecnológicos e, principalmente, com a 

absorção da nova cultura digital verifica-se que a tecnologia já faz parte do nosso 

cotidiano de forma indivisível em outros tempos. Pode-se testemunhar que, nas duas 

últimas décadas, a tecnologia reorganizou a forma de viver, de comunicar e de se 

aprender. Recorre-se a algumas teorias sobre aprendizagem para fundamentar sobre as 

                                           
66 No original “The goal of The Pragmatic Web is to provide more control to end-users with respect to 
using information. Relatively simple end-user programming techniques allow end-users to transform 
general information available on the Web into personally  relevant  information, accessible via wireless 
devices. End-user control - where to  access information,  how  to  process  information,  how  to invoke  
information  access,  when  to  present information, how to process information  and how  to present 
information.” 
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mudanças presenciadas. Peter Vaill, no seu livro “Learning as a way of being” Vail 

(1996, p. 59), afirma que:  

 

a aprendizagem deve ser uma forma de ser - um conjunto de atitudes e ações que nos 

acompanham seja individualmente, ou seja em grupo e que é praticada para nos 

atualizar sobre os eventos inesperados, confusos, obstrutivos, recorrentes dos nossos 

dias.  

 

E também porque não citar Paulo Freire (2001), em suas reflexões sobre a 

aprendizagem, que enfatiza: “Aprender a aprender”, dizia o educador. Constata-se que a 

rapidez da época atual convoca o ser humano para ser um “aprendente” em tempo 

integral. 

5.3.1. Tecnologias e Técnicas das Plataformas Sociais 

 

Na era das conexões, os “tubos” são mais importantes do que aquilo que flui 

dentro deles. A habilidade em aprender o que se precisa amanhã é mais importante do 

que aquilo que se sabe hoje. O conhecimento, para atuar no momento da ação, é o 

desafio de qualquer teoria de aprendizagem, pois ter que agir quando não se conhece 

está baseada na capacidade de se conectar a fontes de informações e de conhecimento. 

Passa a ser a competência principal. Ela é mais importante do que o saber que se tem 

hoje. 

 

Se o conhecimento é conectado, então, como consequência, os meios com os 

quais os conhecimentos se entrelaçam passam a ser fundamentais para que o processo 

da criação do conhecimento continue existindo. Nós se pode mais prescindir das 

tecnologias. Algumas delas podem ser mencionadas, de acordo com Wheeler67 (2010) 

como fundamentais à era da Web 3.0. No processo de desenvolvimento para a próxima 

fase. As seguintes áreas, como corrente principal da pesquisa estarão presentes: 

1. Cloud Computing Distribuído 

2. Tecnologia de Mobiles Inteligentes Estendidos 

3. Filtros Inteligentes Colaborativos 

                                           
67 da University de Plymouth, Canadá. 
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4. Visualização e Interação 3D 

Destaca-se para plataforma de Web 3.0 um conjunto de ferramentas, ambientes e 

conexões, orientados para os alunos: 

o Ambiente de Aprendizagem Pessoal (Personal Learning Environments) que 

é composto de:  

○ Rede de Aprendizagem Pessoal (Personal Learning Network) 

○ Instrumentos Web Pessoal (Personal Web Tools) 

○ Ambiente de Aprendizagem em Nuvem (Cloud Leraning Environment) 

 

Algumas possibilidades do uso de técnicas inteligentes de ensino/ aprendizagem, 

tais como: 

• Aprendizagem informal, auto-organizada 

• Aprendizagem por meio de problema (PBL – Problem Based Learning) 

• Atividades baseadas em grupo 

• Aprendizagem ao ar livre 

• Autoestudo 

• EAD – Ensino a Distância 

• Blended Learning 

 

Wheeler (2009) entende que as tecnologias fazem parte importante da educação, 

em cada década (ele arbitrou o intervalo de dez anos) elegeu aquela tecnologia que foi 

ícone da década. Vejamos a seguinte figura dele: 
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Figura 38 O futuro é mobilidade 

 

Os objetivos são móveis, uma vez que se aproximar de algo que foi estabelecido 

como objetivo, um novo objetivo é estabelecido. No presente, o que se pode assistir é à 

mobilidade na conexão. Como consequência, os indivíduos estão conectados 

“permanentemente” ao mundo virtual, que por acaso foi multimídia, passou pela Web e 

agora a Web ubíqua (smart mobile). O que foi alcançado passa a fazer parte do 

cotidiano. A questão é como usar inteligentemente os artefatos inteligentes sem fio. Na 

verdade, mesmo os educadores têm dificuldades para usar e, indicar para que serve esse 

novo tipo de competência e conhecimento.  (WARLICK68,2009)69, educador de North 

Carolina afirma que: “Pela primeira vez nós estamos preparando estudantes para um 

futuro que nós não conseguimos descrever claramente. Este é um grande problema para 

os professores.” 

 

Reinhardt et al (2009) postulam que os Microblogging, com o Twitter sendo o 

melhor exemplo, têm o potencial para o futuro da aprendizagem se for visto como um 

novo canal de comunicação. Assim se deve aproveitar esse instrumento para o ensino e 

a pesquisa. Nos meios acadêmicos, há poucos professores que usam Twitter como meio 

de ensino, mas muitos alunos usam-no para aprendizagem (entre eles). 

                                           
68 http://davidwarlick.com/ 
69 http://carlanderson.blogspot.com/2009/08/redefining-literacy-david-warlick.html 
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Media Sharing: Video, audio e imagens – Enriquecimento da narrativa. Sem 

dúvida, as grandes corporações já usam Youtube para substituir os antigos manuais de 

instrução, também para a publicidade etc., sempre com o objetivo de se conectar com 

seus clientes de forma mais interativa. As iniciativas das instituições de ensino ainda 

são tímidas e desarticuladas. 

 

5.3.3.1. Aprendizagem Social 

 

As atividades humanas são mediadas por instrumentos estabelecidos 

culturalmente tais como ferramentas e linguagens. Computadores podem ser usados 

para estender a capacidade da mente humana. Eles podem se tornar o repositório do 

conhecimento, pois são ferramentas mentais. Além disso, há outros aspectos que serão 

cada vez mais importantes para a aprendizagem social: o pensamento crítico, a 

colaboração, a criatividade, a reflexão e a avaliação. Saber filtrar as informações 

recebidas torna-se parte da competência essencial, ainda que se possa contar com filtros 

inteligentes (Intelligent Filtering), podemos exemplificar com a figura 34, do 

(SIEMENS, 2006 p.106). 
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Figura 39. Figura 7 Filtros inteligentes 

Pode-se ver a grande diferença entre a existência de apenas um buscador com 

um grande filtro (bastante poderoso) que serve a milhões ou bilhões de pessoas e a 

existência de milhões de filtros para servir (de acordo com quem nós somos) a um 

indivíduo. As pesquisas nos mecanismos de busca se desenvolverão nas duas 

perspectivas, pois haverá grandes filtros poderosos e milhões de agentes inteligentes 

para serem contextualizados para cada um dos perfis pessoais, pontuemos aqui a razão 

do grande impulso nas pesquisas sobre a inteligência artificial no presente momento. 

Ela se estagnou por duas décadas, pois foi a grande estrela nos anos 70, agora volta à 

cena com força total. 

 

5.4. Inteligência Aumentada 

 
Cabe aqui arrazoar sobre o desenvolvimento acerca do campo da Inteligência 

Artificial, pois, ao assistir aos filmes de ficção científica, como Guerra nas Estrelas e 

outros, vê-se a aplicação da inteligência artificial implantada nos robôs. Sem dúvida, 

essa poderá ser uma das várias aplicações, no entanto, a aplicação mais presente no 

nosso cotidiano está intimamente ligada aos seres humanos. Quando eles acessam a rede 

para diversos propósitos, os agentes inteligentes agem a seu favor (assim se espera), 

estendendo as suas capacidades. Eles podem conduzir a informações aos usuários, 

podem direcioná-los a pessoas, idéias, estudos, a uma localidade etc., e usam a sua 

inteligência natural para qualificar, refletir, selecionar, avaliar (qualidades já citados na 

seção anterior). Vive-se atualmente em um cenário onde coexistem diferentes categorias 

de inteligências, a natural e artificial e seus desdobramentos. Em certos momentos, 

pode-se estar usando apenas a inteligência natural, no outro momento, (por exemplo, 

agora) o corretor ortográfico estende a minha inteligência e do meu limitado 

conhecimento de português, para melhorar a coesão e a coerência do texto. 

 

Outro exemplo são alguns carros que já saem da fábrica com câmera na parte 

traseira do veículo e, ao ligar o vídeo do painel, o motorista pode estacionar com muita 

facilidade o seu carro. Tem-se a aplicação da Realidade Aumentada. Há carros-conceito 

que têm abordagem diferente para esse mesmo problema de estacionamento. Nos filmes 

sobre esses carros, vê-se que basta o motorista passar diante da vaga e o computador de 

bordo lê as informações sobre o local, o motorista ausenta-se dos comandos do veículo 
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e o computador faz a manobra e estaciona com perfeição o carro. A aplicação aqui tem 

conceitos diferentes, pois a inteligência natural participou apenas na delegação para a 

artificial. 

 

Dois termos novos serão introduzidos aqui, e é bom que se registre, o Google 

não os achou. Artificialidade Contínua (Artificiality Continuum) e Inteligência 

Aumentada (Augmented Intelligence). Concebemos esses dois termos usando o 

paralelismo dos conceitos de Virtuality Continuum, tese estudada pelo Nijholt et al. 

(2005), e a já conhecida Realidade Aumentada (Augmented Reality).  

 

A inteligência natural passa a se somar às inteligências artificiais na rede Web. 

A rede semântica nos dá a possibilidade de haver uma extensão do conhecimento, pois, 

cada vez mais, pode-se recorrer a uma memória externa que se conecta à memória 

natural, é um paralelo às experiências de realidade virtual que se soma à realidade real, 

ora trazendo a virtualidade dentro da realidade ora buscando a realidade dentro de um 

mundo virtual. Essa tese estudada por Nijholt et al. (2005) e chamada de Virtuality 

Continuum, mostra o espectro que vai desde o mundo real até mundo virtual. 

Considera-se que atualmente vive-se em algum ponto desse espectro, denominada 

Realidade Mista (Mixed Reality), toda vez que se usa algum artefato que estende o 

mundo real, por exemplo, um GPS quando se dirige, junta-se o mundo real ao mundo 

virtual. 

 

Da mesma forma, com a possibilidade de conexão ao mundo das inteligências 

artificiais, cria-se um espectro de tipos de inteligências, estando em um dos pólos, indo 

de uma ponta, a inteligência natural pura, e em outra, apenas a inteligência artificial 

(robô). A esse espectro chamamos de Artificiality Continuum, o qual é a base para o 

raciocínio do conceito de “Inteligência Aumentada”. Quando os indivíduos armazenam 

o seu conhecimento nos seus pares, nos servidores de computadores e, com a ajuda dos 

agentes inteligentes e dos dispositivos móveis, a cada momento, em todo local em que 

podem estar conectados, há o potencial de aumentar a sua inteligência. Esse tema não é 

objeto desse estudo, contudo, será objeto de investigação futura. 

 

Acerca do conceito de Inteligência Aumentada, além das reflexões teóricas que 

se seguem continuamente, foi possível exercitá-lo junto a uma platéia de estudiosos da 
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comunicação, alunos de graduação e pós-graduação, durante a Intercom Sudeste, aqui 

em São Paulo, no primeiro semestre de 2011. O modelo utilizado foi o de oficina, e a 

experiência nos inspirou a continuar a investigação uma vez que encontrou excepcional 

ressonância. O que mais instigou a platéia foi a proposição de não apenas assistir à 

construção da grande rede de inteligência, “Global Mind”, segundo a apresentação do  

Wheeler (2009), mas trazer essa inteligência para nós, de forma pessoal, individual, 

construindo dessa forma a MINHA70 rede de inteligência.  

                                           
70 Grifo nosso. 
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Conclusão 
 

Prefiro ser 
Essa metamorfose ambulante 

Eu prefiro ser 
Essa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião 
Formada sobre tudo 

Do que ter aquela velha opinião 
Formada sobre tudo 

 

Raul Seixas 
 

 

Após o percurso da pesquisa apresentado nos capítulos que estruturam esta tese, 

retomam-se agora os objetivos da investigação. O estudo visou demonstrar que a 

trajetória percorrida pela Web 2.0, que teve como principal característica a rede 

colaborativa, vem sofrendo importante mudança com a chamada Web 3.0, criando um 

novo contexto de interação e de conhecimento protagonizado pela Ciência dos Serviços. 

Nesse sentido, as reflexões apresentadas no capítulo 1 possibilitaram o entendimento do 

que é a web e sua evolução até a web 2.0, que apresenta como característica central o 

papel das conexões sociais, por meio da rede Web, suportada pela disponibilidade da 

banda larga e dos novos artefatos tecnológicos. 

 

As reflexões acerca da Web 3.0 põem em evidência não apenas a evolução dos 

equipamentos e softwares, mas principalmente as alterações de comportamento a partir 

das inovações da Web Semântica, que possibilita conexões das informações na rede que 

levam em conta o contexto dos usuários, possibilitando, assim, a construção de novas 

plataformas de serviços. Muda-se o foco da predominância dos bens materiais para os 

bens imateriais. Como uma reflexão “in progress”71, aliás um dos maiores desafios 

desta pesquisa, a imersão no contexto da Web 3.0 trouxe a certeza de que o 

desenvolvimento desse ambiente é contínuo, progressivo e rápido, escapando, assim, 

das tentativas de fixação tradicionais dos tempos sólidos (BAUMAN, 2001). 

A Ciência dos Serviços, conceito construído a partir das reflexões sobre a evolução da 

sociedade centrada nos processos industriais e produtos, para uma sociedade alicerçada 

                                           
71 Reflexão contínua, eterno beta, não terminada. 
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no conhecimento, com foco privilegiado para os serviços, traz a contribuição 

fundamental para o entendimento acerca da transformação em processo na web. Autores 

como Spohrer (2010) e Sampson (2010) apoiando-se em reflexões anteriores de 

Lovelock (2004), Gumensson (1996) e outros, atestam a incontestável centralidade dos 

serviços na web. Além disso, a integração dos serviços na web 3.0 permite compreender 

os mecanismos que estão em causa nesse ambiente, além de suscitar a reflexão sobre os 

impactos em diferentes áreas como a Medicina, a Educação e a Comunicação.  

 

Destaca-se o capítulo específico sobre as perspectivas futuras porque, pela 

natureza do objeto de pesquisa, a web, é muito difícil conter e limitar as múltiplas 

conexões de sentido e seus impactos no cotidiano da vida em sociedade. Inúmeras 

inovações materializadas em criações, como smartphone, que nos possibilita o estado de 

“always on”, realidade mista, etc., evidenciam a dinâmica incontrolável do 

desenvolvimento da rede Web. 

 

Esse percurso também possibilita refletir sobre os desdobramentos que poderão 

levar a investigações futuras, que merecem um investimento intelectual maior para a 

criação do conhecimento e o papel central das pesquisas na pós-graduação. As palavras 

do presidente da França, Nicolas Sarkozy, proferidas no Fórum Econômico Mundial em 

Davos, 2010, sobre a crise financeira mundial, citadas por Tapscott e Willians (2010) 

loc 388, permitem algumas reflexões:  

 

Essa não é apenas uma crise financeira mundial, é uma crise da globalização, 

no futuro, haverá muito mais demanda sobre renda para refletir serviços sociais, 

uma demanda maior pela justiça, pela proteção, e, ninguém escapará disso, ou 

nós mudamos os nossos acordos, ou mudanças serão impostas a nós pelas crises 

econômicas, sociais e política. 

 

Como presidente, ele se posicionou sobre o cenário de instabilidade global com 

muita clareza e propriedade, assim como dirigentes de outros países. Na realidade, eles 

sabem o que tem que ser feito, mas não sabem como. Todos reconhecem o papel do 

G20 na cooperação internacional, talvez seja a direção das soluções. O grande problema 

são as diferenças quase intransponíveis de regulação, de cultura, de comunicação, de 

política etc., que separam drasticamente os países. A proposição de Tapscott e Willians 
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(2010) loc 378 é que o mundo está no momento de renovar e transformar e não pode 

mais remendar o que existe. Eles citam o autor Christopher Hayes (apud Tapscott e 

Willians, 2010, loc 271), que avalia o atual momento como “o fechar das cortinas” para 

as elites. Diz ele que,  

 

Na década passada, quase todos os pilares que representam as instituições da 

sociedade americana – seja a General Motors, o Congresso, a Wall Street, a 

Liga Americana de Beisebol, seja a Igreja Católica ou as principais mídias, ou 

se revelaram incompetentes ou corruptas, ou ambas.   

 

O modelo de um comando hierárquico, baseado na remuneração, na posição 

social e no poder demonstrou que não consegue funcionar como se esperava. Tomando 

por base alguns dos autores Tapscott, Wheeler, Siemens, Spivack, entre outros e 

revisitando o que se mencionou no início desse trabalho, destacamos que, assim como 

Gutenberg, por meio da sua invenção, a imprensa, revolucionou o mundo tirando a 

informação do domínio de poucos, derrubando os feudos e difundindo a palavra escrita 

(hoje, nos e-books), e, realmente, distribuiu o conhecimento, a Web tornou os usuários 

não apenas leitores, mas autores, editores ou produtores daquilo que eles queiram. A 

Web deu-lhes uma plataforma para conectar mentes, que lhes permite colaborar e 

aprender coletivamente.  

 

É difícil prever o que vai acontecer a longo prazo, pois mudaram alguns 

princípios de comportamento e  alguns valores e, nesse sentido, pode-se  afirmar que a 

humanidade não está diante de uma evolução, mas, sim, de uma revolução. Penso que 

haja uma saída para o impasse econômico-político do mundo globalizado, que, por 

ironia, não está globalizado, porque todos são diferentes. Essa saída está alicerçada em 

uma plataforma globalizada, aceita por todos, que é a Web, chamada de Web X.0. Tem-

se a percepção de que a construção de valores, da nova ordem econômica, política, de 

desenvolvimento, de justiça, de transparência, de diversidade cultural, porém, 

harmônica72, passará pela plataforma Web, não como exclusividade, mas como 

protagonista.    

                                           
72 Harmônica – como na música, tons diferentes, porém, complementam-se gerando acordes que uma 
nota monocromática não dará. 
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Em face desse contexto, pergunta-se, então, o que se deve pesquisar no futuro e 

para o futuro? Entre muitas áreas possíveis, dada a descrição do cenário acima, serão 

citadas, a seguir, três principais.  

 

Em primeiro lugar, considera-se que um campo para as pesquisas futuras está na 

área da inteligência conectada e colaborativa. Chama-se a essa área de Inteligência 

Aumentada. Em segundo lugar, a formação do homem, a sua educação. Nesse caso, 

julga-se que os modelos de aprendizagem institucional estão ultrapassados e que é 

preciso reinventá-los. A grande dificuldade será como encarar a nova geração, que nos 

atropelará em menos de 10 anos. É necessário saber como ajudá-la, assim como aceitar 

a sua ajuda para os mais velhos. É preciso fazer-se uma análise um pouco mais 

detalhada das diversas gerações de pessoas que compõe a sociedade atual. Pode-se 

tomar como exemplo estudos realizados principalmente nos EUA e aceitos como 

válidos nas escolas de administração como parâmetros para a sociedade. 

 

De acordo com a classificação resultante de estudos, compilados por Tapscott 

(2009) loc 389-863, a geração Baby Boomers compõe-se de pessoas nascidas depois da 

2ª. Guerra até meados dos anos 60 (1946-1964); a geração X é a parcela da população 

nascida entre 1965 e 1976 (atualmente com idades entre 35 a 47 anos) ou geração Baby 

Bust e a geração Y ou Net, também conhecida como a geração Millennials, porque foi 

aquele grupo de adolescentes que assistiu a passagem do milênio, são compostas por 

pessoas nascidas entre 1977 e 1997, e, partir daí, tem-se a geração NEXT ou geração Z, 

nascida entre 1998 e hoje. Como se pode observar essas gerações não têm os mesmos 

intervalos de anos, e a geração Y teve um intervalo maior, porque a geração Baby Bust 

também mudou a sua idade de concepção, as mães passaram a casar mais tarde e 

geraram os primeiros filhos já com mais de trinta anos.   

 
A figura abaixo ilustra o que foi exposto: 
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Figura 40. Gerações Baby Boomers, X, Y e Z. Tapscott (2010) 

 

A figura a seguir mostra a evolução da quantidade de alunos matriculados nas 
escolas nos EUA desde 1964 até 2008. Esse quadro demonstra que houve uma evolução 
positiva importante.  

 

 

Figura 41. Evolução dos matriculados nos EUA. Tapscott (2010) 

Baby Boomers Geração X Geração Y e Z 
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Esse quadro gera a seguinte questão: será que essa evolução trouxe um resultado 

mais positivo? Na prática, parece que não, pois, em matéria do Wall Street Journal73, 

Bill Gates mostrou a sua frustração: 

 

A frustração de Gates revela quão difícil é reestruturar o ensino público. Diz o 

economista Naercio Menezes Filho, do Insper: "Uma ideia inovadora e que 

possa ser replicada em larga escala é o caminho para o sucesso empresarial. Foi 

assim com o Windows. Mas, na educação, os insumos são pessoas. Cada aluno 

reage à sua maneira. Cada um tem sua formação, sua família. Por melhor que 

seja uma ideia, nem sempre obtém o resultado esperado.  

 

Em outras palavras, mesmo em um país do chamado “primeiro mundo”, com 

financiamento de bilhões de dólares, o resultado foi pífio. O que se quer pontuar é que, 

para a geração Z, não é o investimento, não é a tecnologia em si (foi nisso que Bill 

Gates apostou), mas a mudança no modelo de aprendizagem. 

 

Na figura 2, são destacados apenas os nascidos até 1997. Os estudos mais 

recentes sobre a geração K-12 (do Inglês, que abrange do jardim da infância até os 12 

anos, idade de pré-adolescência), divulgados por meio de vários vídeos e relatórios, 

sendo enfatizado um deles, considerado clássico: “Ser Jovem”74, mostra uma geração 

totalmente conectada, por meio de artefatos móveis, cuja capacidade comunicacional é 

extraordinária.Eles são colaborativos, não são apenas consumidores de informações e 

conhecimentos, mas são autores, criadores, conseguem reusar as informações por meio 

de remix, enfim, são diferentes. Claramente, os métodos tradicionais de ensino não 

estão mais adequados a eles. 

 

O terceiro campo de onde poderão decorrer inúmeras pesquisas futuras está na 

área do consumo. O consumo, na 2ª década do século 21, estará intrinsecamente 

vinculado à internet e, como tal, exigirá uma riqueza maior na sua linguagem de 

navegação e uma inteligência mais sofisticada da Web com os usuários. Até agora se 
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viveu em um mundo da rede com o sufixo 2.0 que se entende ser a fase do grande 

aprendizado dos usuários na história da internet, no entanto o futuro já indiciado no 

presente leva para outros caminhos. A pulverização dos empreendimentos, por exemplo, 

é um desdobramento que já se nota no cotidiano da web. A tendência dos pequenos 

produtos serem viáveis, como, por exemplo, as pequenas aplicações do celular, do 

iPhone (centenas de milhares), as assinaturas de pequenas subscrições de serviços, 

variando desde o encanador até os dog walkers, também apontam para o futuro do 

mercado. O livro Rework - 37signals, de Fried e Hansson (2010), trata desse tema. Less 

is More. A filosofia de vida (pelo levantamento atual) dos jovens da geração Z é: Por 

que temos de ser grandes? Ganhar 1 milhão de reais por ano é muito bom, talvez R$ 

300.000,00 já seja suficiente para  um empreendedor, mas por que alguém quer ser 

outro Steve Jobs e ter o objetivo de ganhar 1 bilhão de dólares por ano para ser feliz?  

 

Notamos que a “filosofia” da geração Next é não precisar pensar gigante, porque 

se pode pensar pequeno ou médio e isso não significa que o indivíduo se torne um 

perdedor, pelo contrário, ele pode ser bastante bem sucedido se alcançar o que quer com 

uma renda razoável e um empreendimento estável para sua vida, uma vez que o 

microcosmo faz muito mais sentido do que o “globo”. A mudança na forma de pensar 

altera também o paradigma de valorar o acúmulo de riqueza. Nessa medida, os bens 

patrimoniais são necessários, assim como as funcionalidades requeridas para uma vida 

confortável, mas sem exagero para que não prejudique a sociedade e o planeta, 

preocupações que se manifestam cotidianamente por meio de comunidades, de protestos 

(Churrasquinho dos Diferenciados, por exemplo)75, de projetos comunitários, como as 

Urban Farms, a Festa do Consumo Consciente,o Dia sem Compras... 

 

Entende-se que essa mudança é muito positiva e enfatiza também a alteração no 

modo como o tecido social se forma e se reforma dinamicamente. Haverá 

transformações na rede social, pois as plataformas da rede social se adequarão à nova 

realidade na medida em que a vida acontece.  

 

Ao fim deste percurso investigativo fica evidente que a construção do 

conhecimento caminhará na direção de uma elaboração coletiva, participativa e 
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colaborativa com o protagonismo da Web. A Ciência de Serviço deu uma importante 

contribuição, pois possibilitou mapear o papel dos serviços, além de apresentar 

reflexões consistentes sobre um novo direcionamento da sociedade, deslocando-se da 

mudança na valoração e da predominância dos bens, G-D (Goods Dominant), para a 

predominância do serviço, S-D (Service Dominant).  

 

Por fim, entende-se que os objetivos traçados no início desta tese foram 

atingidos, pois foi possível entender o estágio atual da Web 3.0 e descrevê-lo, bem 

como o seu papel na contemporaneidade, a sua interface com a Ciência de Serviços, o 

que fez surgir o indiciamento do que a Web X.0 será o cotidiano da sociedade. A 

reflexão teórico-empírica in progress apontou para os novos desafios, para a construção 

do conhecimento, para a aprendizagem, com a centralidade instigante na inteligência 

aumentada, esta, sim, a mais rentável contribuição da Web X.0.  
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Anexo I 

 

Conhecimento Conectado versus Behaviorismo, Cognitivismo, e Construtivismo 

 

(Compilado a partir de diversos artigos de George Siemens) 

 

Um dos fundamentos da maioria das teorias de aprendizagem reside no conceito 

que isso ocorre dentro do individuo. Estas teorias não levam em conta que a 

aprendizagem possa ocorrer fora da pessoa, ou seja, a aprendizagem é armazenada e 

manuseada pela tecnologia. Isso se aplica também às organizações. O que mais se 

aproxima é a visão construtivista social que endereça a questão como um processo que 

promove a aprendizagem por meio de um ambiente social, mas o centro ainda é a 

presença física, dentro do cérebro da pessoa e nada ocorre fora da pessoa física. 

 

Precisamos antes recordar sobre alguns princípios do Behaviorismo, 

Cognitivismo e Construtivismo. Podemos começar com a definição do (Driscoll, 2000) 

apud Westwood, p., Learning and Learning Difficulties – A Handbook for Teachers.  

sobre aprendizagem: “Learning is the process whereby na organism changes its 

behaviour as a result of experiences” “uma mudança persistente em desempenho 

humano ou, desempenho potencial....que advém do resultado da experiência daquele 

que aprende e a sua interação com o mundo” (p. 11).  Esta forma de definir a 

aprendizagem incorpora maioria dos atributos das teorias acima citadas, listando: 

aprender é mudar o estado de forma persistente (emocionalmente, mentalmente, 

psicologicamente, em outras palavras, a competência) resultante das experiências e 

interações com conteúdo ou pessoas. Ao mesmo tempo ele também enumera as 

complexidades dessa definição. Os principais pontos a ser debatidas estão focados em: 

 

● A fonte válida do conhecimento: Nós adquirimos o conhecimento por meio da 

experiência? Ele é inato (é genético)? Nós adquirimos por meio de raciocínio e 

reflexão? 

● Conteúdo do conhecimento: O conhecimento realmente é conhecível? Ele é 

diretamente conhecível por meio da experiência humana? 

● A consideração final foca em três tradições epistemológicas em relação à 

aprendizagem: Objetivismo, Pragmatismo e Interacionismo. 
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○ Objetivismo (similar ao Behaviorismo) estabelece que a realidade é 

externa e objetiva, e conhecimento é adquirível por meio das 

experiências. 

○ Pragmatismo (similar ao Cognitivismo) estabelece que a realidade é 

interpretada e, conhecimento é negociada por meio da experiência e 

pensamento. 

○ Interpretivismo ou Interacionismo (similar ao construtivismo) estabelece 

que a realidade é interna e, o conhecimento é construído.  

 

Todas essas teorias dão a noção de que o conhecimento é um objetivo que é 

adquirível (quando não é inato) por meio de raciocínio ou experiência, tentando 

endereçar como a pessoa aprende. 

Como podemos ver todas essas teorias falam mais do processo de aprendizagem do que 

o valor do conhecimento.  Em um mundo conectado a forma como a informação é 

acessada é importante ser considerada. Com a abundância de informação existente na 

rede nós temos de avaliar se a informação que acessamos vale a pena ou não é uma 

meta-competência que tem que ser aplicada antes mesmo do processo de aprendizagem 

iniciar-se. Quando o conhecimento é escasso, a seleção do que é valioso ou não é parte 

intrínseca do próprio processo de aprendizagem. Quando a quantidade de informação é 

abundante como possuímos na Web, a rápida avaliação do conhecimento passa a ser 

extremamente importante. No ambiente onde vivemos hoje, certas ações devem ser 

tomadas antes mesmo de ocorrer a aprendizagem, ou seja, temos de reconhecer 

informações fora da área de conhecimento principal que possuímos. As habilidades de 

síntese, reconhecimento das conexões e padrões são competências essenciais. 

 

Naturalmente nesse novo ambiente as teorias anteriormente consagradas teriam 

que responder a novas perguntas, lógico os seguidores das teorias  tentam adaptar as 

teorias às novas realidades no momento que as condições mudam. O problema é que as 

condições mudaram muito substancialmente na última década que provavelmente uma 

nova abordagem tem que ser considerada.  

 

Algumas perguntas que devemos fazer perante o novo cenário que se apresenta com 

a mudança tecnológica e novas ciências (caos, rede, serviços): 
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○ Como as teorias de aprendizagem são impactadas quando o conhecimento não é 

mais adquirido de forma linear? 

○ Quais são os ajustes que a teoria de aprendizagem tem que sofrer quando a 

tecnologia faz o papel de muitas operações cognitivas fariam anteriormente 

(armazenamento e recuperação de informações)? 

○ Como nós nos atualizamos num ambiente de ecologia de informação altamente 

volátil (o ciclo de informação é muito curto)? 

○ Como as teorias endereçam o problema da necessidade de desempenho sem que 

o conhecimento seja totalmente entendido? 

○ Qual é o impacto da teoria de rede e da complexidade sobre a aprendizagem? 

○ Com o crescente reconhecimento da interconexão entre diversos campos de 

conhecimento como as teorias de sistemas e da ecologia são incorporadas e 

percebidas nas tarefas de aprendizagem? 

 

A idéia do Siemens é a de proposição de uma teoria alternativa que inclua a tecnologia e 

conexões como atividades de aprendizagem e que possa promover as teorias anteriores 

para era digital. 
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Anexo II 

 

Tópicos adicionais sobre Aprendizagem Conectado 

 

Aqui está registrada a anotação que foi feita na fase de levantamento de informações na 

fase preliminar da pesquisa, algumas delas foram usadas na tese, estas foram deixadas 

para serem armazenadas para uso futuro. 

 

Aprendizagem formal X informal: 20% é formal, 80% informal (fonte: Cofer, D. 

Informal Workplace Learning, 2000 

Aprender é simplesmente ganhar conhecimento?  

(www.newmediamusings.com) ou fazer conexões? 

 

Ivan Illich (http://zumu.com) Funnels and Webs: -> one size does not fit all. 

Participação, não é recepção passiva do conhecimento. 

 

Do ponto de vista de Don Tapscott: “It´s not what you that counts anymore. It´s what 

you can learn.” (conectar à sua comunidade de prática) http://www.nationalpost.com 

 

Novas Técnicas / Metodologias na área de Aprendizagem 

Expectativa não é mesma coisa que necessidade. O aluno gosta de aprender quando está 

engajado e é divertido. As novas técnicas têm o objetivo de atrair os alunos a participar 

das aulas por meio de jogos.   

Serious game 

Essa modalidade de aprendizagem é considerada como uma da principais técnicas de 

ensino, está sendo adotada em várias instituições de educação internacionais, por 

exemplo, Harvard Business School está enfatizando a utilização de jogos em 

substituição ao já consagrado modelo de ensino por meio de estudo de caso. 

<http://poetsandquants.com/2011/01/24/harvard-faculty-votes-to-change-mba-

program/> 

 

“Um "jogo sério" - tradução literal do inglês "serious game", é um 

software ou hardware desenvolvido através dos princípios do desenho de 

jogo interactivo, com o objectivo de transmitir um conteúdo de cariz 
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educativo ao utilizador. O termo "sério" (serious) refere-se neste caso a 

produtos e situações ligadas à área da defesa, da educação, exploração 

científica, serviços de saúde, gestão de emergência, planejamento urbano, 

engenharia, religião e política. 

O conceito de utilizar jogos com propósitos educativos tem a sua origem 

ainda antes da revolução tecnológica e do uso comum de computadores: 

O primeiro "serious game" foi o Army Battlezone, um projecto 

desenvolvido pela empresa Atari nos anos 80. Este jogo foi concebido 

para treinar militares em situação de batalha. Ao longo dos anos, e à 

medida que os computadores para uso pessoal foram desenvolvidos, os 

"serious games" foram concebidos para uma cada vez maior variedade de 

áreas: educação, treino profissional, saúde, publicidade, e políticas 

públicas. 

Classificação e subgrupos 

A classificação dos serious games é algo que ainda precisa se solidificar, 

há entretanto alguns termos de uso comum. 

• Advergame - nome dado a estratégia de comunicação 

mercadológica (ferramenta do marketing) que usa jogos, em 

particular os eletrônicos, como ferramentas para divulgar e 

promover marcas, produtos, organizações e/ou pontos de vista. 

• Edutainment - O Edutainment tipicamente tenta instruir ou 

socializar sua audiência passando-se lições através de formas 

familiares de entretenimento. 

• Aprendizagem - Esses jogos possuem objetivos de aprendizado. 

Geralmente eles são criados para equilibrar o assunto com a 

jogabilidade e a habilidade do jogador de reter e aplicar parte do 

assunto no mundo real.[1] 

• Notícias - Jogos jornalísticos que reportam eventos recentes ou 

enviam comentários editoriais sobre o evento. Um dos exemplos 

é o jogo September 12th. [2] 

• Simulação - Jogos que simulam atividades da vida real, com 

objetivo de representar a realidade o mais exato possível. 

• Jogos persuasivos - esses jogos são usados como tecnologia de 

persuação. 
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• Dinâmica organizacional - Jogos que ensinam e refletem sobre 

questões de dinâmica organizacional, em três níveis : 

comportamento individual, dinâmica de grupo e rede, e dinâmica 

cultural. 

• Jogos para saúde - são jogos para treinamento médico, educação 

de saúde, terapia psicológica, ou jogos que usam rehabilitação 

física ou cognitiva. 

• Jogos de arte - jogos usados para expressar ideias artísticas ou 

arte produzida por meio de jogos eletrônicos. 

• Militainment - jogos bancados por militares ou que replicam 

operações militares com um alto grau de precisão. 

Serious games que combinam vários aspectos são chamados de Jogos 

edumarket. Por exemplo, Food Force combina notícia, persuação e 

educação.” 

 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Acessado em: 20/08/2011. 

 

 

Letramento na era Web 

O aprendente requer novos tipos de letramento. (http://mopocket.com), há novas áreas 

onde o currículo das escolas não inclui como sendo a sua responsabilidade e, os pais dos 

alunos também não considera importante, mesmo porque, de um modo geral, eles não 

têm o conhecimento para ensiná-los:  

- Social Networking 

- Manutenção de privacidade 

- Gerenciamento de Identidade 

- Criação de Conteúdo 

- Organização de Conteúdo 

- Reuso e Reposicionamento (redirecionamento) 

- Filtragem e Seleção 

- Auto-divulgação 

O novo ambiente Web muda o jogo. O aluno precisa de novo letramento digital. 

 

Novas tecnologias de aprendizagem 
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Artefatos manuais intuitivos. 

Interface natural por gestos 

Conexão para a minha rede de aprendizagem. 

- Conexão  

- Comunicação - online em massa 

- Colaboração (The wisdom of crowds) - Interesse e propósito comum. 

O painel da mídia social 

Web 2.0: Do “sticky” a participativo => A arquitetura de participação 

A mídia social dá a todos uma voz na comunidade. 

http://www.uksmallbusinesswebsites.co.uk 

 

Arquitetura de Participação 

 

(Sharing, Collaborating, tagging, Voting, Networking, Tools) ==> Learning 2.0 -> 

User generated content 

Blogging => No ato de escrever, nós somos escritos. Daniel Chandler. 

http://www.volusion.com 

Moblogging => Blogging on move: Captura das imagens, sons, experiências. 

Microblogging: Twitter 

Retweeting não é repeticão, é amplificação (Steve Wheeler) 

Microblogging tem o potencial para o futuro do aprendizagem se ós o vemos como um 

novo canal de comunicação. Ebner et al 

Media Sharing: Video, audio e imagens.. tudo contribui para enriquecer a narrativa são 

ferramentas colaborativas. 

 

 

Aprendizagem Social 

Citações e Pensamentos pelo George Siemens acerca da Aprendizagem Social 

Nós podemos usar computadores para estender a capacidade das nossas mentes. Eles 

podem se tornar o repositório do nosso conhecimento.  

Computadores são ferramentas mentais. 

Nós vivemos em uma sociedade tecno-social: Aprendizagem ocorre dentro e fora das 

pessoas - nós armazenamos nossos conhecimentos nos computadores e em outras 

pessoas.  
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Aprendendo a aprender, aplica-se a homens e máquinas. 

Pensamento Crítico 

Colaboração 

Criatividade 

Reflexão 

Avaliação 

Web 1.0: Qualquer coisa pode se conectar a qualquer coisa 

Web 2.0: Participação dos usuários 

Web 3.0: Dados Existentes reconectados para outros usos (mais espertos) 

Atividades Humanas são mediadas pelos instrumentos estabelecidos culturalmente tais 

como ferramentas e linguagens. Vygotsky, L. S., Mind in society: The Development of 

Higher psychological processes. Cambridge, MA: Havard University Press. 
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Anexo III 

 

Letra da Música do Raul Seixas - Metamorfose Ambulante  (completa) 

 

Raul Seixas 

Composição: Raul Seixas 

 

Prefiro ser 

Essa metamorfose ambulante 

Eu prefiro ser 

Essa metamorfose ambulante 

 

Do que ter aquela velha opinião 

Formada sobre tudo 

Do que ter aquela velha opinião 

Formada sobre tudo 

 

Eu quero dizer 

Agora, o oposto do que eu disse antes 

Eu prefiro ser 

Essa metamorfose ambulante 

 

Do que ter aquela velha opinião 

Formada sobre tudo 

Do que ter aquela velha opinião 

Formada sobre tudo 

 

Sobre o que é o amor 

Sobre o que eu nem sei quem sou 

Se hoje eu sou estrela 

Amanhã já se apagou 

Se hoje eu te odeio 

Amanhã lhe tenho amor 
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Lhe tenho amor 

Lhe tenho horror 

Lhe faço amor 

Eu sou um ator 

É chato chegar 

A um objetivo num instante 

Eu quero viver 

Nessa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião 

Formada sobre tudo 

Do que ter aquela velha opinião 

Formada sobre tudo 

Sobre o que é o amor 

Sobre o que eu nem sei quem sou 

Se hoje eu sou estrela 

Amanhã já se apagou 

Se hoje eu te odeio 

Amanhã lhe tenho amor 

Lhe tenho amor 

Lhe tenho horror 

Lhe faço amor 

Eu sou um ator 

Eu vou lhe desdizer 

Aquilo tudo que eu lhe disse antes 

Eu prefiro ser 

Essa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião 

Formada sobre tudo 

Do que ter aquela velha opinião 

Formada sobre tudo 
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Anexo IV 

 

Ilustração dos artefatos móveis 

 

iPad - Apple 

 

 

 

Kindle – Amazon 

Leitora de eBook 
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iPhone 4 - Apple 

 

 

 

 

Atrix – Motorola 

 

Smartphone que se transforma em notebook 
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Blackberry – RIM 

 

O primeiro smartphone profissional 
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Anexo V 

Principais Autores Referenciados da Tese  

 

George Siemens 

 

 

 

George Siemens 

http://www.elearnspace.org 

Associate Director, Research and Development Learning Technologies Centre 

George Siemens, is an Associate Director with the Learning Technologies Centre at 

University of Manitoba and author of Knowing Knowledge, an exploration of how the 

context and characteristics of knowledge have changed, and what it means to 

organizations today. George is also Founder and President of Complexive Systems Inc., 

a learning lab focused on assisting organizations develop integrated learning structures 

to meet the needs of global strategy execution. 

 

 

 

 

Fonte: http://umanitoba.ca/learning_technologies/connectivisim/bio_george.php 
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Steve Wheeler 

 

 

• Job title: Associate Professor (Senior Lecturer) in Information & Computer 

Technology, School of Education (Faculty of Health, Education and Society) 

• Email: S.Wheeler@plymouth.ac.uk 

Role 

• Convenor, e-Learning Research Network, Faculty of Education 

• Faculty Co-ordinator for Technology Mediated Learning and Education 

Development 

• Module Leader for e-Learning Module, MA (Ed) IMP  

• Module Leader for ICT Theoretical Perspectives Module, MA (Ed) IMP  

• Dissertation Tutor, MA (Ed) IMP  

• Teaching on B.Ed (Hons) ICT Specialist Pathway  

• Module Leader for e-Learning Module, BA Education Studies 

• Faculty Board Member, Faculty of Education 

• Faculty Research and Innovation Committee Member 

• Faculty Information Technology Committee Chair 

• Faculty Research Ethics Committee Member 

 

Fonte:  http://www.plymouth.ac.uk/staff/swheeler 
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Nova Spivack  

 

 

Nova Spivack is one of the leading voices of the emerging Semantic Web, often 

referred to as Web 3.0.  Nova founded Radar Networks to develop semantic social 

software. Radar’s first product, Twine.com, was announced at the Web2.0 summit on 

October 19th, 2007. 

 

In 1994, Nova co-founded EarthWeb (IPO 1998). Nova has worked at 

Individual, Xerox/Kurzweil, Thinking Machines, and also with SRI International on the 

DARPA CALO program and nVention. Nova founded Lucid Ventures, and co-founded 

the San Francisco Web Innovators Network 

As a grandson of management guru Peter F. Drucker, Nova shares his grandfather’s 

interests in the evolution of knowledge work. He has a BA in Philosophy from Oberlin 

College and did graduate study at the International Space University. In 1999 Nova flew 

to the edge of space in Russia with Space Adventures. 

Nova blogs at Minding the Planet. 

 

Fonte:  http://tw.rpi.edu/launch/spivack.html 
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Tim Berners-Lee 

 

 

A graduate of Oxford University, Tim Berners-Lee invented the World Wide 

Web, an internet-based hypermedia initiative for global information sharing while at 

CERN, the European Particle Physics Laboratory, in 1989. He wrote the first web client 

and server in 1990. His specifications of URIs, HTTP and HTML were refined as Web 

technology spread. 

 

He is the 3Com Founders Professor of Engineering in the School of Engineering 

with a joint appointment in the Department of Electrical Engineering and Computer 

Science at the Laboratory for Computer Science and Artificial Intelligence ( CSAIL) at 

the Massachusetts Institute of Technology (MIT) where he also heads the Decentralized 

Information Group (DIG). He is also a Professor in the Electronics and Computer 

Science Department at the University of Southampton, UK. 

 

He is the Director of the World Wide Web Consortium (W3C), a Web standards 

organization founded in 1994 which develops interoperable technologies 

(specifications, guidelines, software, and tools) to lead the Web to its full potential. He 

is a founding Director of the Web Science Trust (WST) launched in 2009 to promote 

research and education in Web Science, the multidisciplinary study of humanity 

connected by technology.  

He is also a Director of the World Wide Web Foundation, launched in 2009 to 

fund and coordinate efforts to further the potential of the Web to benefit humanity. 
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During 2009 Tim also advised the UK Government's "Making Public Data 

Public" initiative.  

 

In 2001 he became a Fellow of the Royal Society. He has been the recipient of 

several international awards including the Japan Prize, the Prince of Asturias 

Foundation Prize, the Millennium Technology Prize and Germany's Die Quadriga 

award. In 2004 he was knighted by H.M. Queen Elizabeth and in 2007 he was awarded 

the Order of Merit. In 2009 he was elected a foreign associate of the National Academy 

of Sciences. He is the author of "Weaving the Web".  

Fonte: http://www.w3.org/People/Berners-Lee/ 
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Tim O’Reilly 

 

 

 

Born in County Cork, Ireland, O'Reilly moved to California with his family at 

six weeks of age. 

 

O'Reilly was initially interested in literature upon entering college, yet after 

graduating from Harvard College in 1975 with a B.A. cum laude in Classics, he became 

involved in the field of computer user manuals. He defines his company not as a book 

or online publisher, nor as a conference producer (though the company does all three), 

but as a technology transfer company, "changing the world by spreading the knowledge 

of innovators." O'Reilly serves on the boards of directors of two companies, CollabNet 

and MySQL AB, and served on the board of Macromedia until its 2005 merger with 

Adobe Systems. He also serves on the board of directors for the public-service 

organization Code for America 

 

Fonte: Wikipedia. 
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Jim Spohrer 

Director, Almaden Services Research, IBM, San Jose, California 

 

 

Dr. James (“Jim”) C. Spohrer is the director of service research at IBM Almaden 

Research Center in San Jose, CA. Spohrer is pioneering the development of the 

emerging field known as Service Science, which seeks to understand service systems 

and improve service quality, productivity, compliance and innovation. As a founding 

advisor of the Service Research and Innovation Initiate, he works with global 

universities, governments and businesses to understand future skill needs for sustainable 

growth of knowledge-intensive service economies. 

 

As CTO of IBM Venture Capital Group, he developed win-win relationships 

with emerging technology businesses across all areas of IBM’s business. Prior to 

joining IBM, Spohrer held the role of distinguished engineer, scientist and technologist 

at Apple Computer’s Advanced Technology Group, where he worked to establish 

Apple’s first on-line learning community and vision for the future of learning 

technologies. Spohrer earned a doctorate in computer science from Yale University in 

1989 and a Bachelor of Science in physics from MIT in 1978. 

 

Fonte: http://www.compete.org/about-us/initiatives/compete2.0/skills/spohrer/ 

 


