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A nova internet chegou,

você sabia?
Maior interatividade dos usuários, criação de comunidades, voz ativa para todos... elementos como
esses estão aí na Internet, por meio do guarda-chuva Web 2.0, e todo mundo já os identifica, mas o
novo ambiente de interação e comunicação ainda deixa dúvidas
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efinifas idéias ou os
conceitos possíveis da Web
2.0 é algo quase tão vasto
quanto a própria internet. É
claro que algumas premissas
são básicas e seus

fundamentos podem ser elencados, porém
como eles podem ser desdobrados e
utilizados é algo extremamente complexo.
Para o Gartner, por exemplo, os pilares nos
quais a Web 2.0 está fundada são
basicamente três: tecnologia e arquitetura;
formação de comunidades e o lado social;
e ainda o componente business aliado aos
processos (veja mais no Box: Arquitetura
da construção). É a partir deles que se
pode começar uma possível conceituação
que se ramifica em múltiplas e
intercambiantes direções.

Vamos começar pelo básico. A Web
2.0 pressupõe um ambiente no qual
muitos componentes se intercruzam e se
relacionam de uma nova forma. O primeiro
deles é a busca por informações de maior
relevância. Sites como o Google, Yahoo e
outros são o maior exemplo disto, mas
eles ainda estão em um estado primitivo.
A revolução aqui é obter resultados mais
relevantes, a partir daquilo que realmente
é buscado pelo usuário. Uma
possibilidade é por melo de formas
colaborativas nas quais os usuários fazem
o ordenamento da informação.

Outra é a interrelação entre endereços,
no qual um link pode ser encarado como
uma forma mais ativa e significativa do que
um endereço em si. Com o crescente uso
dos webservices, a internet - antes
interconectada por meio de ilhas distantes -
passa a ser ainda mais conectada. Um site,
um endereço, vê e "consome" a informação
do outro. Os websites e seu conteúdo, por
sua vez, passam a não ser mais estanques
ou unidirecionaís. O bidirecionalismo, ou seja,
a via de mão-dupla, na qual o usuário não
apenas vê, mas também faz o conteúdo é a
base para o novo momento. Entre os
exemplos mais claros hoje, estão o Orkut e
o YouTube.

O resultado mais evidente é que o
centro do poder se deslocou, de quem
apenas faz conteúdo e produtos para quem
consome. Não por acaso a revista norte-
americana Newsweek, de forma exagerada
é verdade, considerou, no ano passado, a
figura do internauta como a "personalidade
do ano". Exageros postos de lado, isto quer
dizer que os consumidores estão no poder e
passam a ter um caráter único. "É a geração
C (de conteúdo, colaboração e conexão),
são as pessoas que agora passam a ser
produtoras e consumidoras. Bill Gates falou

NA PRÓPRIA CARNE
A Locaweb experimenta na carne o que a Web 2,0 propicia de contato com o

usuário/consumidor. A provedora de sites corporativos montou um wiki, criou blogs internos,
páginas pessoais e extrapolou a idéia do mail. Tudo na base de troca de conhecimento. "Com
isso nos relacionamos muito melhor com o mercado. Mudamos o perfil do nosso atendimento
ao colocar um fórum público dentro do próprio site em 2006, o que se refletiu na melhoria dos
serviços", garante Mautner.

Nesse ponto se conviveu com os dois lados da moeda. Com clientes ajudando clientes a
resolver problemas e também com gente indignada que reclamava de tudo e de todos. "O
legal é que acabamos conguistando clientes que, de forma espontânea, retrucava e dizia que a
visão e as críticas poderiam estar distorcidas. No final, tudo serviu para aprimorar a nossa
relação com os clientes"

Gartner, aponta que a utilização do que
seria o Web 2.0 no Brasil ainda apresenta
um alto grau de imaturidade. "Só
começaremos a ver a questão no topo das
preocupações corporativas em 2008. Os
conceitos ainda estão se solidificando, e
não é surpresa ou problema que as
empresas estejam tentando entendê-los",
admite. Ele completa que o ponto de
mudança se dará quando as corporações
verem a questão da Web 2.0 como algo
relacionado aos negócios.

Um problema cultural
É claro que algumas áreas já se

envolvem mais rápido. Entre elas, o sempre
pioneiro setor financeiro, que já antevê o
cruzamento de canais e observa as
possibilidades de negócios. Mas os
esforços são muito maiores e
predominantes no setor de mídia,
agregando conteúdo que transforma o
leitor/cliente em um parceiro - sem alterar
conteúdos ainda, mas com diferentes
fontes de informações. Um exemplo
simples é quando uma pessoa pretende
saber, por meio de GPS, a sua localização
e obter informações da melhor rota,
somando a isso dados da pessoa que está
no tráfego.

A migração das corporações para
esse novo ambiente, no entanto, ainda
carece de números mais relevantes e
massa crítica de projetos concretos. Como
essa reestruturação passa pela mudança
no próprio negócio, velhas teses como as
frases: "existe lá fora, mas ainda não vi
aqui" ou "existe nos Estados Unidos, mas
não funciona por aqui", ainda são
recorrentes. Por outro lado, a vinda de
gigantes como a tão falada e ainda não
anunciada entrada da Amazon no mercado
local pode mudar essa visão. "Eles
colocam informações de outras lojas
virtuais, mesmo concorrentes, nas suas
páginas. Isso ainda é impensável por aqui.
Acho que eles vão dar uma chacoalhada

recentemente que o conteúdo da internet vai
estar em qualquer lugar, e essa nova
geração já nasce dentro deste parâmetro",
aponta Gustavo Donda, diretor de criação
daTVI.

Muda até mesmo a forma como as
pessoas se relacionam entre si e com os
sites que visitam. Passa a não ser
predominante - embora, ainda seja em todo
o mundo - a comunicação via mail.
Mensagens instantâneas, uso de blogs,
torpedos por celular, tudo se engloba aqui.
"Acho que o termo Web 2.0 define algumas
tendências. Entre elas a que as formas de
contato se conversam, as tecnologias criam
e se somam para entender a internet como
um novo universo, A tecnologia RSS (Really
Simple Syndication) está por trás, por
exemplo, para sinalizar melhor as
informações", garante Gilberto Mautner,
vice-presidente de tecnologia e novos
negócios da Locaweb.

No entanto, diante de tantas premissas,
Waldir Arevolo, diretor de pesquisa do

"Só começaremos
a ver a questão no
mainstream das
preocupações
corporativas em
2008. Os
conceitos ainda
estão se
solidificando
agora, e não é
surpresa ou
problema que as
empresas estejam
tentando entender
o que ela é, esse é
o momento
mesmo"
WALDIR AREVOLO,
DIRETOR DE
PESQUISA DO
GARTNER
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"Estamos vendo á
geração C (de

conteúdo,
colaboração e

conexão), são as
pessoas que agora

passam a ser
produtoras e

consumidoras. Bill
Gates falou

recentemente que
o conteúdo da

Internet vai estar
em qualquer lugar,

e essa nova
geração já nasce

dentro deste
parâmetro"

GUSTAVO DONDA,
DATV1,

geral. Ainda fazemos, no Brasil, muita
imitação do que acontece lá fora", critica
Mautner, da Locaweb. A cultura ainda está
engatinhando nesse caso.

A timidez não é inerente apenas às
corporações, que investem, mas também
produzem. O modelo estático, quase como
uma montanha na qual o cliente/usuário vê,
porém não se envolve ou tem a
possibilidade de moldar aquilo que está na
web, é a tônica no mercado. Em certos
casos por absoluto comodismo ou medo de
"desafiar" o cliente, no bom sentido,
oferecendo algo inusitado ou novo.

Na maior parte das vezes, claro, o freio
é resultante da cultura corporativa, que nem
mesmo internamente trabalha o sentido
colaborativo, uma palavra-chave quando
tratamos da Web 2.0. Como no
•desenvolvimento de produtos e soluções, o
ambiente colaborativo - interno ou com vias
externas, ligadas aos clientes - também
resultam em maiores possibilidades de
vendas, ou seja, lucros.

Agregar e interoperar - assim como
combinar e depois reagregar - conteúdo
com outros devices faz parte da Web 2.0.
O interessante é a quase infinita
ampliação dos canais. Transformar o
consumidor em produtor, gerador de
conhecimento e informação, para assim
saber o que for necessário para melhorar
o produto. "Os meus clientes estão
olhando mais a mobilidade este ano.
Finalmente eles vêem devices que
realmente funcionam, com handhelds que
estão sempre conectados, por exemplo, e
equipamentos de mais capacidade. Acho
que esse ano teremos uma conectividade
real que chega até o consumidor final",
aponta Mautner, da Locaweb.

Cadê o resultado?
Sempre associada à internet, a Sun

Microsystems tem em seu executivo Carlos
Guimarães, diretor de software, uma visão
mais crítica quanto ao caráter inovador da
Web 2.0. "Me pergunto sempre sobre o que
ó novo de fato. Somos provedores de
tecnologia e a demanda gera oportunidades,
porém, como justificar maiores investimentos
em algo ainda um tanto etéreo", admite.

Para Guimarães, o Brasil tem esforços
muito restritos no sentido de Web 2.0,
especialmente canalizados em comunidades
sem aspecto corporativo, o que expande
ainda mais as dúvidas quanto ao retorno do
investimento nesta área. "O mercado está
mais preocupado com isso, principalmente
para entender a real oferta de valor. O
acesso e a criação de mídia terão um
impacto, entretanto ainda não vi uma

fórmula para que se consiga mensurar os
negócios concretos", finaliza.

Gustavo Donda, da TV1, aponta que
eles existem. O primeiro deles no marketing
em si, no qual é preciso entender que a
internet é uma empresa 24 horas no ar.
"Essa é a face visível, que tende a ser
entendida agora a partir do que a Web 2.0
prega. É preciso dar ferramentas para o
consumidor e trabalhar como um mediador
da construção da imagem", argumenta.

WEB 2.0 NO
ANO 2000?

Para quem crítica a posição do
Brasil de mero replicador de exemplos
na Internet, nem sempre é assim.
Gustavo Donda, da TV1, cita um
exemplo, o do livro criado por Mario
Prata, em 2000 - projeto pioneiro tocado
por sua empresa. Naquele ano, o
escritor fez o seu "Anjos de Badaró" com
total observação de todos os passos da
criação pelos leitores online, permitindo
que eles pudessem fazer até mesmo
sugestões e crítica no desenvolvimento
da trama e dos personagens.

O que atrapalha para termos mais e
mais exemplos é o ainda reduzido
investimento direcionado para a web.
"O brasileiro é criativo e faz coisas legais,
mas aqui ainda não temos a realidade de
fragmentação de mídia e isso atrapalha a
criação de novos projetos. A mídia de
massa no Brasil é a tevê mesmo. Com
as novas gerações isto tende a mudar.
Lá fora, a fragmentação é mais real",
explica Donda.

Como exemplo, ele cita a Microsoft que, ao
enxergar um declínio de sua imagem,
transformou um contingente de funcionários
(cerca de 3 mil) em porta-vozes, todos com
blogs para responder aos consumidores.

Entre os projetos que começam a colher
resultados, o site da rede britânica de tevê
BBC agrega ao conteúdo o conceito de
negócios e de networking de seus
usuários/clientes/espectadores. Algumas
empresas brasileiras como aquelas que
trabalham com venda porta-a-porta, e já
possuem comunidade e conceito pre-
existente, trabalham mais fácil agora no
ambiente da web.

"Temos muita procura de clientes
querendo saber como funciona o Web 2.0.
Eles sabem que muitas mídias tradicionais
não dão mais resultado. E os investimentos
ainda não são muito grandes", aponta
Donda. Ele lembra que, claro, existem
barreiras que precisam ser quebradas. A
Chevrolet norte-americana, por exemplo, fez
uma promoção para o modelo Tahoe, na
qual os filmes produzidos por clientes
seriam veiculados no YouTube. É um risco,
porque alguns filmes eram extremamente
ofensivos, porém a liberdade, a interação e
a falta de censura dão muitos pontos à
imagem da companhia.

Convidado para palestrar na 1 a
Conferência Web 2.0, realização da
Converge Eventos, Gustavo Donda falará
sobre casos de sucesso nos quais sua
empresa se envolveu. "Vou falar sobre o que
fizemos no último ano, como o bolão da
Copa do Mundo da Volkswagen, enfatizando
aspectos interessantes de colaboração",
revela. Também na pauta estão: o
lançamento do Windows Live, da Microsoft,
em formato de blog. E o Lux Luxo, da

32 TI I N S I D E [ J A N E I R O/ F E V E R E I R O DE 2 0 0 7



Unilever, no qual a produtora integrou
histórias de um personagem virtual - com
vida na internet, um blog, comunidade no
Orkut e o Messenger - que aparecia na Ana
Maria Braga. A novidade é que ele
reatroalimentava suas "aventuras" com o
próprio contato com os internautas.

"Temos ainda a imobiliária Cyrella, que
faz vendas online por chat, com corretores
exclusivos para a web - todos com poder
de negociação. O profissional pode até
fechar os negócios online e quase 20% das
vendas são hoje pelo meio virtual", aponta
Donda. A TV1 criou ainda uma ferramenta
que mostra como o cliente evoluiu no site,
em todos os tempos. E é feito um controle
de apuração por resultado de peça
publicitária veiculada na web, não apenas
por click, e sim com apuração de resultados
a partir do contato. "Estamos finalizando um
projeto de um refrigerante, em parceria com
o Vírgula, que entrará no ar ainda em
fevereiro", completa.

Mais projetos em curso
Soluções voltadas para a inclusão de

mídia, de marketing e treinamento estão em
pauta. Como exemplo, a Take 5 Filmes criou
o projeto Intel Canal Cast para a companhia
de processadores. Uma ferramenta na qual
o executivo do setor de canais faz uma
gravação em vídeo no seu laptop, com a
empresa produtora fazendo o encode e o
tratamento de vídeo. O resultado é a criação
de um blog, quase uma revista eletrônica,
que se comunica com pessoas de toda a
América Latina.

"Criamos ainda um mecanismo de
apresentação de vídeo, o e-training, no qual
transformamos a palestra de treinamento em
algo online. E o último produto é o vídeo
mailing, que é auxiliar a essas duas
modalidades", argumenta Costa Júnior, da
Take 5 Filmes. O grande trunfo para amarrar
isto tudo é a conjunção de dois fatores, a
expansão da banda larga no País e no
mundo e a contratação de um hosting norte-
americano - pela falta de um provedor local
especializado. Os custos, garante o
executivo, não são maiores e o serviço é
transparente para o cliente e o usuário.

Falando em diferenças de mercado,
existe uma diferença de adoção no Brasil,
que vive a cultura do medo de correr
riscos, espera o sucesso, o hype do que
acontece lá fora para investir. "Em nível
global, a expectativa de algo mainstream é
para 2008", garante Arevolo, do Gartner.
Mas, claro, depende do perfil da empresa.
A Intel investe pesadamente. As empresas
dos demais nichos devem demorar pelo
menos um ano.

ARQUITETURA DA CONSTRUÇÃO
Os três pilares descritos pela consultoria Gartner quando falamos em Web 2.0 são:
• Tecnologia e arquitetura: consiste na infra-estrutura e no conceito de plataformas da web.

Entre os exemplos que podem ser inclusos estão a linguagem Ajax, e as tecnologias RSS
(Really Simple Syndication) e REST (Representational State Transfer)

• Comunidade e social: um olhar sobre a dinâmica das redes sociais, comunidades e qualquer
outra forma pessoal de troca de conteúdo, como os wíkis e outros modelos colaborativos. O
foco é na arquitetura de participação

• Business e processos: os modelos de web services e a combinação de conteúdo
de diferentes fontes está na sua base. Como exemplos podem ser citados propaganda,
modelos de subscrição (software como serviço) e um longo braço comercial com
múltiplas possibilidades.

Até pela natureza da nossa economia, lá
fora existe a cultura de capita! de risco, e isto
faz com que as empresas locais tentam
mesmo para a clonagem do que existe e dá
certo lá fora. Mesmo com todos os reflexos
da globalização, os norte-americanos ainda
pensam o negócio de forma mais
abrangente que os brasileiros. Se isso não
bastasse, o mercado interno da América do
Norte já é suficiente.

Na área de infra-estrutura, os reflexos
para a Sun ainda são muito localizados.
Especialmente em provedores de internet
que abrem canais como blogs e
comunidades. Já a Locaweb, por exemplo,
lançou um serviço no ano passado de
agregação de blogs nos sites de seus
clientes, que também resultou em uma
experiência interna (veja o Box: Na própria
carne). Algo que não é novo, mas ganha
mais força com a idéia de uma Web 2.0.
"Obtivemos uma grande repercussão até

para que eles melhorassem a linha de
comunicação com os seus clientes finais.
Em uma semana, mil-sites ativaram blogs",
relembra Mautner.

A questão de transformar e agregar
meios técnicos, mesmo que não
totalmente inovadores, é ainda mais
abrangente quando se fala na Web 2.0,
agora com um novo olhar. "A pessoa pode
alugar a tecnologia e existe uma maior
facilidade para trabalhar com qualquer
plataforma. Temos também uma visão de
inclusão digital maior", aponta Costa
Júnior, da Take 5 Filmes. Entre outros
fatores, a integração de web services é
que permite esse novo momento.

Como tendências tecnológicas fortes
para 2007 estão a mobilidade e o uso
crescente de vídeo - no conceito de mídia,
como podcast. Não é raro se deparar com
analistas que falam que a web vai suplantar
a tevê este ano em termos de audiência. E
o uso do uso do software como serviço
promete começar a deixar o gueto de
utilização. Entre as ferramentas, o blog,
antes visto com uma certa desconfiança,
ganhou destaque e virou solução de proa
da Web 2,0. Vale dizer que dentro deste
novo universo não existe um ambiente
tecnológico fechado ou pré-determinado.

O momento é de construção e
também de evolução rápida, tudo ao
mesmo tempo como é típico da internet.
"Podemos criar uma revolução de uso e
costumes, Os internautas que tinham
acesso às informações de grupos de
mídia, agora são os criadores. Porém,
para a grande maioria das corporações
ainda estamos definindo o conceito para
elas, buscando a tradução do seu
verdadeiro aspecto mercadológico e de
business" admite Guimarães, da Sun. Ele
acredita que o surgimento de algo como
um Google, ou seja, um marco no setor,
com envolvimento e reflexo nos negócios
pode puxar esse movimento e acelerar
todos os processos.

"O termo Web 2.C
define algumas
tendências. Entre
elas a que as
formas de contato
se conversam, as
tecnologias criam
e se somam para
entender a
Internet como un
novo universo. A
tecnologia RSS
está por trás, por
exemplo, para
sinalizar melhor
as informações"
GILBERTO MAUTNER
DA LOCAWEB
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Text Box
Fonte: TI Inside, ano 3, n. 21, p. 30-33, jan./fev. 2007.




