
Tecnologia social  

Procura-se um cientista social. Ou alguém com conhecimentos em ciências sociais. Esse deve 
ser o cenário nos próximos cinco anos, prevê o Gartner. Em nota divulgada nesta segunda-
feira (24/08), a consultoria aponta que os consumidores devem elevar o uso de novas 
tecnologias – especialmente web - para gerenciar tanto relações de negócios como relações 
com família e amigos. Paralelamente, as companhias tentam manter o ritmo de integração 
com essa nova cultura.  

“Para ter sucesso, as organizações precisarão de novos talentos e habilidades que combinem 
um profundo entendimento do negócio; talentos artísticos em esquemas visuais e sociais que 
induzam os comportamentos desejados dos consumidores, e conhecimento amplo de como 
invocar e alavancar o poder da web”, observa Kathy Harris, vice-presidente e analista do 
Gartner. 

Segundo Kathy, será necessária uma mistura de habilidades técnica, empresarial e artística. 
"Muitos dos recursos técnicos necessários têm origem nas ciências sociais, que visam a 
usabilidade e a adoção da tecnologia de serviços relacionada aos negócios”, aponta. 

"Esses recursos incorporam a noção de" ação na interface "entre a empresa e seus mercados, 
ou entre a gestão empresarial e gestão tecnológica. Portanto, as organizações tendem a 
transferir essa responsabilidade para fora das áreas de TI”, complementa. 

Currículo 

"O futuro está solidamente ligados à web e novos fluxos de trabalho claramente precisam 
surgir para apoiar essa tendência", ressalta Kathy. Por isso, o Gartner aponta as quatro áreas-
chave onde os novos talentos, e seu conhecimento, serão necessários: 

Experiência em funções de usuários da web: segundo a consultoria, esse é um fator crítico que 
pode determinar o sucesso de um produto ou serviço e seus papeis estão evoluindo 
rapidamente em três áreas - designers de interface de usuário focados em permitir o 
autoatendimento; designers de assistentes virtuais capazes de prestar serviços pela web, 
como se fossem seres humanos; e diretores de interação para gerir conversar entre usuários 
em um ambiente estruturado. 

Funções de análise do comportamento: deverão interpretar o comportamento humano e a 
influência da web, algo cada vez mais importante para o desenvolvimento e marketing de 
produtos. 

Especialistas em informação:  com o volume e diversidade de conteúdo gerado, há a 
necessidade de “antropólogos” da informação para rastrear a origem, história e evolução do 
conteúdo da web. Os seus objetivos vão desde a concessão da história do conteúdo ou 
informações para detectar imagens, áudio e textos fraudulentos ou modificados. 

Especialistas em estilo de vida digital: ajudarão grupos e indivíduos a se tornarem mais 
conscientes digitalmente. Um perito da vida digital também pode ajudar ou ficar em pé para os 
seus clientes nos seus esforços em web bem como ajudar os usuários a obter o status digital 
que desejam. 

TECNOLOGIA social. B2b Magazine, São Paulo, ago. 2009. Disponível em: 
<http://www.b2bmagazine.com.br>. Acesso em 26 ago. 2009.  

 



 


