
Internet prepara-se para era da Web 3.0  
Sérgio Dávila 
 
Empresas e pesquisadores procuram sofisticar mais os mecanismos de busca para 
"adivinharem" desejo do usuário 
 
Idéia já interessa a gigantes do setor como IBM e Google; empresa de aluguel de vídeo 
oferece US$ 1 milhão para quem melhorar seu sistema  
 
Há algumas semanas, o Netflix, o serviço de aluguel de DVD por correio mais popular dos EUA, 
publicou um anúncio que chamava a atenção não só pelo valor envolvido, mas pelo desafio 
proposto. A empresa de Los Gatos, no Vale do Silício californiano, prometia dar US$ 1 milhão a 
quem desenvolver um método de busca mais eficiente do que o usado hoje. 
 
Atualmente, o cliente que buscar no site da Netflix "Os Infiltrados", de Martin Scorsese, por 
exemplo, e decidir alugá-lo receberá a sugestão de levar também "Gangues de Nova York", "O 
Aviador", "Cassino" e "Os Bons Companheiros" (do mesmo diretor) e "The Good Shepherd" e 
"A Supremacia Bourne" (ambos com Matt Damon, ator de "Os Infiltrados"). 
 
A empresa considera que o atual mecanismo de busca é algo básico e primário. Propõe pagar 
mais de R$ 2,2 milhões a quem conseguir um algoritmo mais sofisticado. Quem procura "Os 
Infiltrados", violento longa policial indicado ao Oscar de domingo, pode se interessar por quais 
outros filmes? E se essa pessoa é um homem, de entre 30 e 40 anos, casado, morador de 
Washington (todos dados que a Netflix já possui)? 
 
Mais: e se o cliente não dá a informação inicial ("Os Infiltrados"), mas descreve vagamente o 
que procura ("filme violento", "diretor consagrado", "baseado em Boston", "refilmagem de 
título oriental")? 
 
O que empresas como a Netflix, mas também gigantes como a IBM e a Google, procuram é 
uma resposta a isso. 
 
"A resposta", disse à Folha Nova Spivack, "é a Web 3.0". O termo, segundo o norte-americano, 
considerado o principal autor em semântica da rede, foi empregado pela primeira vez pelo 
jornalista John Markoff, num artigo do "New York Times" e logo incorporado e rejeitado com 
igual ardor pela comunidade virtual (leia a entrevista de Spivack abaixo). 
 
Seria a terceira onda. A primeira, Web 1.0, foi a implantação e popularização da rede em si; a 
Web 2.0 é a que o mundo vive hoje, em que os mecanismos de busca como Google e os sites 
de colaboração do internauta, como Wikipedia e YouTube, dão as cartas. A Web 3.0 seria a 
organização e o uso de maneira mais inteligente de todo o conhecimento já disponível na 
Internet. 
 
De que maneira? Daniel Gruhl, um dos diretores do Almaden IBM Research Center, 
exemplifica. Até agora, disse ele à Folha, a rede é como uma lista telefônica com bilhões de 
páginas. Um mecanismo de busca como o Google permite que o usuário pesquise o conteúdo 
de cada página -todos os Silva, para ficar na metáfora da lista- e mesmo utilize a "busca 
avançada" para restringir um pouco mais os resultados -todos os Silva de São Paulo. 
 
"A Web 3.0 organiza e agrupa essas páginas, por temas, assuntos e interesses previamente 
expressos pelo internauta", afirma Gruhl- todos os Silva que torcem para o Corinthians, 
votaram no PSDB e são alérgicos a frutos-do-mar, digamos. Embora a tecnologia ainda esteja 
na fase de pesquisa, suas possibilidades comerciais são infinitas. E as empresas não estão 
cegas para isso. 
 
Uma das provas é o próprio centro do qual Gruhl faz parte. Baseado em San José, também no 
Vale do Silício californiano, tem como função encontrar novos usos comerciais para a rede de 
computadores e prever quais serão as próximas tendências, os novos YouTube, por exemplo. 



Gruhl, um Ph.D. em engenharia eletrônica do MIT, é especializado em "compreensão das 
máquinas". 
 
Tanto esse aspecto futurista das pesquisas quanto o próprio termo Web 3.0 são responsáveis 
pelo maior volume de crítica que a iniciativa recebe. A principal reação vem, obviamente, da 
blogosfera. Nos diários virtuais de especialistas detratores, a crítica mais comum é a de que 
"Web 3.0" nada mais é do que a tentativa de empacotar num termo "vendável" algo que ainda 
nem existe. "Eu aposto que o futuro é mais "inteligência humana" do que "inteligência 
artificial'", escreveu o expert Ross Mayfield. 
 
Pesquisa divulgada no início da semana pela Weber Shandwick, uma unidade da Interpublic 
Group, uma das maiores empresas de publicidade e marketing do mundo, mostra que tais 
críticas não são unânimes. Segundo o levantamento, 86% dos 104 executivos das maiores 
empresas americanas ouvidos acreditam que a inovação trazida pela Web 3.0 será o setor que 
mais ganhará importância ao longo de 2007. 
 
"O surgimento do consumidor com mais poder significa que as companhias não podem mais 
simplesmente falar de inovação como uma estratégia do futuro", disse Billee Howard, do 
planejamento da Weber Shandwick. "As empresas precisam procurar novas maneiras de 
implantar isso". 
 

 
Leia mais: 
 
Pioneiro vê enorme potencial para negócios  
 
Em 1999, Nova Spivack participou de uma expedição na Agência Espacial Russa que o levou a 
uma altura de 100 mil pés e a uma velocidade Mach-3 a bordo de um Mig-25. A aventura 
viraria depois um especial no canal pago Discovery. Ele também é neto do filósofo e 
administrador suíço Peter Drucker (1909-2005), considerado o pai da administração moderna.  
 
Mas não é por nenhum desses motivos que o pioneiro da internet é conhecido, mas por ser um 
dos principais incentivadores e difusores da Web 3.0 e o especialista mais renomado em 
"semântica da rede". O conceito, proposto pelo inglês Tim Berners-Lee, é estruturar todo o 
conteúdo disponível na rede.  
 
Misterioso, Spivack não declara idade, nacionalidade e nome real. Instado, resume sua 
biografia numa linha: "Sou um empresário de alta tecnologia. Sou um sistema de 
sobrevivência de memes [unidades de informação]. Sou um ontologista. Sou virtual". Spivack 
ganha dinheiro com palestras disputadas no Vale do Silício e com sua empresa, Radar 
Networks. A seguir, a entrevista que deu à Folha, por telefone, de San Francisco, na qual tenta 
explicar o que é a Web 3.0: (SD) 
 
FOLHA - O que é a Web 3.0? 
  
NOVA SPIVACK - É a terceira geração da internet. A segunda geração foi tentar melhorar a 
experiência do usuário, por exemplo via redes de relacionamento social como Orkut, coisas 
assim. Na Web 3.0, o foco é mais no bastidor que no usuário. É um grande avanço em como 
os programas funcionam. Vai se parecer bastante com a Web 2.0, mas será mais inteligente.  
 
Adicionada a capacidade da semântica a um site, ele será mais eficiente. Quando você 
pesquisar algo, terá respostas mais precisas. Poderá fazer perguntas ao seu programa e ele 
será capaz de ajudá-lo mais, entender mais sua necessidade.  
 
FOLHA - Isso já não existe?  
 
SPIVACK - Sim, por isso vejo como uma convergência de várias tecnologias que já existem e 
que serão usadas ao mesmo tempo, num grande salto de sinergia. Banda larga, acesso móvel 



à internet e a tecnologia da semântica, todos utilizados juntos, de maneira inteligente e 
atingindo a maturidade ao mesmo tempo -eis a Web 3.0.  
 
FOLHA - Um dos aspectos mais criticados é o fato de a nova tecnologia esperar muito da 
inteligência artificial, ramo que só tem se desenvolvido mesmo em filmes de ficção...  
 
SPIVACK - Não é tão fantástico assim. Vou lhe dar um exemplo: você escreve um artigo sobre 
Nova York, a cidade. Quando alguém for buscar textos sobre Nova York, o Estado, no arquivo 
do seu jornal daqui a alguns dias, receberá o seu texto no resultado da pesquisa. Com um 
programa que use a tecnologia semântica, você será capaz de colocar em seu texto muito 
facilmente um código invisível que "avisa" a cada vez que aparecem as palavras "Nova York" 
que você está se referindo à cidade, não ao Estado. Quem está lendo o artigo agora não verá o 
código, mas o programa do pesquisador de daqui a alguns dias, sim. Chamemos esse código 
de "metadata". Agora, imagine aplicar o mesmo tipo de "filtro" comercialmente, as 
possibilidades infinitas que serão abertas. O seu mecanismo de busca vai "saber" que quando 
você digita "carro para alugar", refere-se a um modelo de quatro portas, em tal cidade, com 
tais características, e os sites em que ele vai buscar já sabem de tudo isso.  
 
FOLHA - Na verdade, é mais simples do que parece.  
 
SPIVACK - Sim. Eu digo que estamos passando da World Wide Web (rede mundial) para World 
Wide Database (base de dados mundial). Passando de um mar de documentos para um mar 
de dados. Quando isso começar a acontecer mais agressivamente, o próximo passo serão 
programas que entendem como fazer melhor uso desses dados. Mas isso ainda demora, cinco 
a dez anos...  
 
FOLHA - Onde já está em uso?  
 
SPIVACK - Em vários lugares. Por exemplo, em minha companhia. Já fizemos alguns trabalhos 
para o governo dos EUA. Estamos começando a fazer plataformas comerciais para grandes 
empresas. Uma delas será lançada em 2007. Há outra empresa, a Metaweb, somos 
praticamente as duas que fazem isso para consumidores, mas há inúmeros projetos 
acadêmicos. E, pelo que ouvi, haverá novidades nesse campo na Yahoo e no Skype. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 21 fev. 2007. Dinheiro, p. B1. 


