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Depois de flickr, del.icio.us, gmail, google analytics, you tube, meebo e outros tantos sistemas 
modernos, o cliente não quer mais aquela velha cara de sistema feito com tabelas, "refreshs" e 
formulários estáticos. Desenvolver aplicações esta cada vez mais desafiador, com tanta coisa 
boa no mercado, não podemos mais pensar pequeno. 
 
Você sempre achou ajax, tableless e SEO um luxo para seus clientes, pode começar a repensar 
seus conceitos. É justamente isso que significa Web 2.0 para os desenvolvedores, maiores 
desafios e complexidade na hora de criar.  
 
Qual desenvolvedor ainda não ouviu algo do tipo, "Eu queria que meu site tivesse aquele auto 
completar igual do Yahoo." ou "Por que isso não carrega automaticamente quando digito nesse 
outro campo?". Foi a época em que bastava jogar um monte de <inputs> e <submits>, agora 
a onda é httpxmlrequest, getElementById e muita criatividade para fazer a página "ligar". 
 
Isso exige que profissionais de Web sejam mais qualificados e diversificados, se você só sabe 
programar em PHP, tudo bem, mas logo vai ter um outro cara que manja de Javascript, 
usabilidade e design ao seu lado, e talvez um outro cara que saque de Ruby on Rails, Django e 
JSF te substitua muito em breve.  
 
Não que uma linguagem seja melhor que a outra, nem quero entrar nessa questão, mas como 
diria o velho ditado: Pra quem só tem martelo, tudo é prego. Conhecer como outras 
linguagens trabalham ajuda a escolher sempre a melhor solução e estas novas tecnologias tem 
um diferencial muito grande, produtividade e alta qualidade. 
 
Programadores só programadores e designers só designers serão aos poucos descartados do 
mercado, e a tendência é que a especialidade profissional de Web fique mais restrita, por 
exigir capacidades mais especificas. Não como foi até agora, que profissionais de outras áreas, 
por exemplo designers de mídias tradicionais, se aventuram em montar páginas sem nem 
saber o que é tableless ou otimização para buscadores. 
 
A Internet mudou o mundo e agora o mundo esta mudando a Internet para ela servir melhor 
aos seus propósitos. 
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