
Ferramentas da web 2.0 mudam a cultura virtual   
Vanessa Brito  
 
O surgimento das ferramentas da web 2.0 foi responsável pelo desenvolvimento e proliferação 
das chamadas redes sociais no mundo virtual, como também das diversas inovações 
decorrentes delas nos campos da gestão do conhecimento, negócios e relacionamento com 
clientes, consumidores e público em geral. Compartilhamento de conhecimento é o que 
proporcionam as ferramentas da web 2.0, como Facebook, Twitter e blogs, para pessoas, 
empresas, entidades e instituições conectadas à rede mundial de computadores ou 
simplesmente ao mundo virtual. Elas instituíram uma nova cultura digital, aproximando 
indivíduos e grupos de pessoas por meio do computador e dos serviços de telecomunicações.  
 
“Nós possuímos conhecimento, mas pouco expressamos e compartilhamos com os outros", 
afirmou o professor de Tecnologia da Informação (TI) da Universidade de Harvard, Andrew 
McAfee, em palestra realizada pela Universidade Corporativa do Sebrae na semana passada. 
“As ferramentas da web 2.0 geram mais conhecimento e agregam valor para aqueles que 
acreditam que por meio do conhecimento e da educação é que evoluímos", defendeu o 
especialista.  
 
As mídias ou redes sociais mudam e ampliam as fronteiras geográficas, políticas e individuais, 
facilitando inclusive o trabalho. Possibilitam a soma de conhecimentos individuais e de grupos 
de pessoas em escala mundial, disponibilizando com rapidez e gratuitamente soluções para 
problemas e situações comuns vividos pela humanidade.  
 
A Wikipedia foi o exemplo utilizado pelo palestrante para demonstrar o estágio atual e 
mudança de paradigmas gerados pela internet 2.0. “As ferramentas tecnológicas somadas às 
redes sociais e às paixões individuais geraram a Wikipédia, mudando o conceito de 
enciclopédia. É possível construir conhecimento, sem depender de especialistas e editores", 
complementou. Isso não significa, no entanto, segundo destacou, desprezo pelo conhecimento 
dos cientistas e especialistas.  
 
“Temos um poderoso computador no cérebro e não sabemos como funciona", afirmou. No 
mundo novo das internet 2.0, há possibilidade de encontrar e compartilhar inteligência e 
conhecimento onde houver e em qualquer lugar do planeta. “O talento se manifesta em 
situações inesperadas. Deixamos de nos guiar necessariamente pelo que consideramos a 
melhor estratégia", acrescentou, citando o exemplo da cantora inglesa Susan Boyle, a 
surpreendente vencedora de um concurso de novos talentos na TV britânica.  
 
McAfee citou o projeto `Fold it', voltado a decodificação da misteriosa molécula das proteínas, 
que lançou na internet dez estratégias de combinações possíveis (elas são infinitas) para 
permitir a participação de outras inteligências na solução do problema. “Os cientistas 
concordam que ele não será resolvido apenas contando com a inteligência dos especialistas e 
pesquisadores", informou McAfee. Assim, quem quiser participar do desafio, basta acessar o 
site `Fold it'.  
 
Regra antiga 
 
Segundo o especialista, a velha cultura gerencial do século XX era baseada em uma regra 
básica: se deseja bom resultado, controle o processo. A web 2.0 e o empreendimento 2.0 
instituíram um novo princípio: se quer bom resultado, saia da frente; deixe as pessoas fazer 
do jeito delas. “Se pararmos de controlar todo mundo, vamos permitir a criação de um 
ambiente onde todos colaboram", resumiu. As inovações e a permanente construção do 
conhecimento dependem da criatividade individual e coletiva.  
 
“Ao compartilhar as informações e conhecimento, a empresa ou empreendimento inovador 
muda o tipo de interação que tem com sua clientela, gerando, inclusive, novos produtos e 
serviços. Os comportamentos dos consumidores estão mudando rapidamente, pois eles usam 
cada vez mais e livremente diferentes fontes de informação e conhecimento. É imprescindível 
ao sucesso do negócio estar presente no mundo virtual, ser encontrado via google, por 



exemplo". O importante é se tornar conhecido de alguma maneira, seja compartilhando 
informações e ou conhecimento, visando se tornar referência na internet. A clientela virtual 
surge de vários tipos de interação.  
 
Por outro lado, é preciso ter cuidado com a potencialidade do mundo virtual quando se trata da 
imagem das empresas. Situações críticas vividas com clientes devem ser bem-resolvidas 
rapidamente e com transparência em tempos de web 2.0. McFee apresentou um vídeo do 
músico Dave Carroll, que reclamou à American Air Lines sua guitarra quebrada, após viagem 
em uma de suas aeronaves.  
 
Como não obteve retorno, o artista fez uma música sobre o infeliz episódio, falando sobre o 
mau atendimento da empresa e postou vídeo no Youtube. Resultado: dez milhões de pessoas 
assistiram e ficaram sabendo do ocorrido, manchando a imagem da companhia. Carroll ficou 
famoso e o episódio provocou entrevistas constrangedoras para os executivos da American Air 
Lines.  
 
McAfee citou exemplos para ensinar empresas a lidar com crises via internet 2.0. O caso de 
Kevin Smith, um cineasta que reclamou o fato de ter de comprar dois assentos para viajar pela 
Southwest Airlines, foi outro. Em vez de ignorar o cliente, a empresa utilizou videoconferência 
em seu site para mostrar a conversa com Smith. “Esse é o jeito correto de lidar com crises na 
web 2.0", disse. Ou seja, melhor ser transparente do que deixar um problema se alastrar pelo 
mundo virtual. 
 

 
 
Brasil precisa acelerar o acesso  
Vanessa Brito  
 
Andrew McAfee afirmou que o Brasil deve acelerar acesso ao mundo virtual e à internet 2.0 
para sua população. “Se tivesse sido eleito presidente do Brasil, no domingo passado, cortaria 
os impostos de importação dos computadores e facilitaria o acesso à internet no País", brincou 
o especialista. McAfee propôs uma nova abordagem ao governo brasileiro para o assunto: é 
mais importante as pessoas poderem usar computadores em vez de defender mercado para 
poucos fabricantes nacionais do equipamento. “O Brasil precisa de trabalhadores qualificados 
e, hoje em dia, trabalhadores com conhecimento portam computadores e acessam a internet", 
justificou McFee.  
 
Os preços de computadores estão caindo no mundo todo e apenas o cabeamento com fibras 
óticas não basta para garantir acesso a internet, segundo ele. A solução para países com 
grande extensão territorial como o Brasil, é aumentar o acesso à internet banda larga por meio 
das empresas de telecomunicações, que podem se interligar às infovias para disponibilizar 
conexão sem fio a todas as regiões do País.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 out. 2010, Seudinheiro, p. B-14.   


