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Bem-vindo a Web 2.0! 
 
Este guia foi desenvolvido para introduzi-lo e ajudá-lo a desenvolver uma estratégia Web 2.0. Se a sua 
empresa estiver interessada em entrar na nova geração de serviços pela Internet, esta obra dará as 
informações necessárias para atender as características de um modelo ideal. 
 
As informações a seguir não são únicas. O guia propõe numa linguagem fácil, mostrar o que é 
preciso para uma estratégia Web 2.0. Apresenta também, alguns cases de sucesso e referências que 
possuem o modelo proposto pelo Autor. 

 
Este guia é para você?  
 

1. Sua empresa disponibiliza seus serviços no site para seus clientes? 

2. Sua empresa já possui um relacionamento via Internet com seus clientes? 

3. Sua empresa já possui um blog? 

4. A estratégia digital da sua empresa incentiva a colaboração dos usuários? 

5. O site da sua empresa permite a sociabilidade e personalização? 

6. O site da sua empresa permite uma boa experiência para o usuário? 

7. O site da sua empresa permite que com menos de 2 cliques o usuário chegue à informação 

desejada? (Usabilidade) 

8. O site da sua empresa foi construído baseado em uma Arquitetura Orientada a Serviços? 

9. O site da sua empresa já combina conteúdo de mais de uma fonte, como parceiros, fornecedores? 

 
Se a maioria das suas respostas for NÃO , você está no caminho certo. Este guia propõe numa linguagem 
de fácil compreensão, algumas dicas para o início de uma estratégia Web 2.0 de sucesso.  
 
Se a maioria das suas respostas for SIM , este guia possui algumas informações que já são de seu 
conhecimento, mas podem fornecer dicas imprescindíveis para alavancar ainda mais o seu negócio on-line. 
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O que é Web 2.0 
 

Oi, eu sou Rafael Kiso, Diretor de Tecnologia da Focusnetworks. Eu vou falar sobre o que é Web 
2.0 e como ela está mudando a cara da Internet. Muitas pessoas me perguntam o que é Web 2.0. 
Eles escutam coisas como Blogs, mashups, ajax, entre outras palavras atualmente disseminadas na 
web, porém, eles não entendem o que realmente eles significam.  
 
O termo Web 2.0 foi criada pela O’Reilly Media em 2004 e se refere a uma segunda geração de 
serviços disponíveis na Web que propicia uma arquitetura de colaboração ente as pessoas e 
potencializa a formação de redes sociais digitais. Ao contrário da primeira geração, a Web 2.0 dá 
aos usuários uma experiência próxima a das aplicações desktop, com interfaces mais ricas, sem 
“refreshs” e com maior usabilidade. As aplicações Web 2.0 geralmente combinam a utilização de 
web services, Ajax e RSS. A partir daí essas aplicações permitem uma participação massiva dos 
usuários. Exemplos rápidos desse conceito são os blogs, wikis e sites de relacionamento. 
 
Fazendo uma associação com versões, que é o formato comumente adotado pelos softwares e 
upgrades, o termo “Web 2.0” aponta uma versão melhorada da Web, sugerindo que tecnologias 
como Blogs, Sites de Relacionamento, Favoritos Social, Wikis, Podcasts, RSS feeds (e outras 
formas de publicação feitas por usuários), software social, APIs, Web standards e serviços on-line 
implicam em uma mudança significante na utilização da Web.  
 
Assim como usado pelos seus proponentes, o termo “Web 2.0” pode também se referir as seguintes 
definições: 
 

� A transição de sites com informações isoladas para fontes de conteúdo e funcionalidade, 
além de se tornarem plataformas computacionais servindo aplicações web para usuários 
finais; 

 
� Um fenômeno social que gera e distribui conteúdo na web por si só, caracterizada pela 

comunicação aberta, descentralização de autoridade, liberdade para compartilhar e reusar, e 
a conversação como marketing; 

 
� A elevação ou queda do valor econômico da Web, que possivelmente superará o impacto do 

boom das dot-com no final dos anos 90. 
 
 
Ou seja, com a Web 2.0 o foco não está na Tecnologia, está nas pessoas e nos serviços das 
empresas consumidos por elas. 
 
A Web 2.0 pode ser encarada como um fenômeno social, uma evolução da web e revolução da 
sociedade. Podemos até encarar a Web como “fator de desenvolvimento brasileiro”, como afirma 
Carlos Nepomuceno autor do livro “O Conhecimento em Rede”. Esse fenômeno social é uma 
revolução cultural, social e tecnológica. “A Web 2.0 surge como um conceito para explicar a 
mudança ocorrida no perfil dos usuários, que passaram, depois da banda larga, por volta de 2004, a 
ficar mais tempo on-line e exercer o potencial interativo da Internet, que sempre existiu e ficava 
restrito aos que tinham uma conexão melhor. Ou seja, a massa agora está interagindo.”, afirma 
Nepomuceno em entrevista para a revista TI Inside. Veja a íntegra da entrevista. 
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Abaixo segue uma tabela comparativa na perspectiva social: 
 

WEB 1.0 WEB 2.0 

Convergência de Mídias Convergência de Agentes = Pessoas e 
Empresas 

Mais um meio de 1 para MUITOS O primeiro meio de MUITOS para MUITOS 

Mais um meio de comunicação O primeiro meio de colaboração global = 
Inteligência Coletiva 

 
 
Segue abaixo um senso formulado pelo O´Reilly para exemplificar a Web 2.0 (perspectiva de 
ferramentas e sites): 
 

WEB 1.0     WEB 2.0 

DoubleClick � Google AdSense   

Ofoto � Flickr 

Akamai � BitTorrent 

mp3.com � Napster 

Britannica Online � Wikipedia 

personal websites � blogging 

evite � upcoming.org and EVDB 

domain name speculation � search engine optimization 

page views � cost per click 

screen scraping � web services 

publishing � participation 

content management systems � wikis 

directories (taxonomy) � tagging ("folksonomy") 

stickiness � syndication 
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Abaixo segue uma arquitetura de tags da Web 2.0 (perspectiva técnica e conceitual): 

 

 
 

A primeira parte da Web 2.0 é o RIA, ou Rich Internet Applications. As palavras associadas ao RIA 
são Flash, Flex e Ajax. O que as aplicações ricas para a Internet realmente são, é como trazemos a 
experiência do desktop para um browser, desde as características gráficas até a usabilidade, como 
drag and drop, no qual todos estão acostumados a usar em aplicações desktop. 
 
A segunda parte da Web 2.0 é o SOA. SOA significa Arquitetura Orientada a Serviços. É uma das 
peças chaves da Web 2.0. As palavras associadas ao SOA são Feeds, RSS, Web Services e 
Mashups. O SOA traduz a exposição de funcionalidades de aplicações Web 2.0, para que outras 
aplicações possam integrar e usar essas funcionalidades, provendo um conjunto de aplicações 
muito mais rico.  
 
A Terceira parte da Web 2.0 é a Web Social. As aplicações Web 2.0 tendem a interagir muito mais 
com o usuário final. O usuário final não é somente um usuário da aplicação, mas é também um 
participante, no qual ao taggear conteúdo, contribuir com um wiki, fazer podcasts ou blogar são 
ações constantes na nova maneira que ele usa a web. Parte da natureza social dessas aplicações, 
é que o usuário final é uma parte integral dos dados da aplicação, fornecendo feedback, permitindo 
a aplicação agregar valor aos usuários que as estão usando. 
 
Há três coisas que você realmente deverá procurar em uma tecnologia. A primeira é que ela tenham 
um ótimo suporte a Ajax. Ajax é uma técnica de programação que reúne tecnologias chaves usada 
para construir aplicações Web 2.0. É usado para criar aquele experiência para o usuário e funciona 
em qualquer browser, seja Firefox ou Internet Explorer. 
 
A segunda coisa que você deverá procurar é uma linguagem com um ótimo suporte a Web 
Services. Como eu mencionei antes, Web Services é uma peça chave para a Web 2.0 e você 
precisa de uma linguagem que torne fácil a adoção desses serviços.  
 
A Terceira é ter uma linguagem que seja flexível e escalável. O que significa que você possa 
facilmente adicionar novos recursos e manter as aplicações sempre atualizadas. É crítico quando 
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essas aplicações web estão sendo usadas por tantos usuários finais que você tem que 
constantemente atualizá-las. 
 
Links interessantes: 
 

• Definição e Brainstorm teórico, artigo original que deu início ao termo Web 2.0 - 
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html?page=1 

• Web 2.0 Principles and Best Practice - http://www.oreilly.com/radar/web2report.csp 
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Características da Web 2.0 
 

 
Enquanto diversas partes interessadas continuam a debater a definição da aplicação da Web 2.0, 
um site Web 2.0 deve apresentar algumas características básicas, como: 
 

� Usar a Internet como Plataforma – entregar e permitir que os usuários usem aplicações 
através de um browser; 

 
� Os usuários possuem os dados do site e exercitam o controle sob os mesmos; 

 
� Desenvolver uma arquitetura de participação e democracia que encoraja os usuários 

adicionarem valor para as aplicações conforme as usam; 
 

� Criar uma interface rica, interativa e amigável, baseada em AJax ou framework similar. 
Veremos mais sobre Ajax ao longo do guia; 

 
� Ter algum aspecto de rede social; 

 
 
O conceito da Web como uma plataforma de participação possui todas essas características. Em 
geral a Web 2.0 é a evolução de sua primeira versão, no qual o foco não está na tecnologia, está 
nas pessoas e o que elas podem fazer com essas novas tecnologias para aumentar a colaboração 
e eficiência de seus negócios.  
 
O Tim O’Reilly deu exemplos de empresas ou produtos que possuem esses princípios, em sua 
descrição dos níveis na hierarquia a Web 2.0: 
 

� Aplicações de Nível 3, a maioria Web 2.0, no qual só podem existir na Internet, entregando 
seu poder das conexões humanas e efeitos de rede que a Web 2.0 possibilita, e aumentando 
a eficácia dessas aplicações conforme mais pessoas os usam. Exemplo: eBay, Craiglist, 
Wikipedia, del.icio.us, Skype, dodgeball e Adsense; 

 
� Aplicações de Nível 2, no qual pode funcionar off-line, mas que ganham vantagem ao 

estarem on-line. Um exemplo é o Flickr, que se beneficia de sua base de dados de fotos 
compartilhadas e sua base de dados de tags geradas pela comunidade; 

 
� Aplicações de Nível 1, também funcionam off-line e ganham recursos ao ficarem on-line. 

Exemplos são o Writely (desde 10 de Outubro de 2006: Google Docs & Spreadsheets, 
oferecendo a capacidade de edição em grupo ao ficar on-line) e o iTunes (por causa da loja 
de músicas); 

 
� Aplicações de Nível 0, que trabalham melhor off-line. Exemplos: MapQuest, MapLink, Google 

Maps. Aplicações de mapas que usam contribuições de usuários para agregar vantagens 
podem estar no Nível 2; 
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Por que a Web 2.0 é Importante 
 

 
Enquanto há uma excitação do mercado em falar sobre Web 2.0, na maioria das vezes ao perguntar 
o valor que isso trará para uma pessoa ou uma empresa, percebemos dificuldade nas respostas. 
 
Por que eles deveriam gastar seu valioso tempo para entender a idéia da Web 2.0, participar de um 
projeto Web 2.0, ou até mesmo criar uma nova funcionalidade Web 2.0? Como exatamente fazer 
tudo isso valer a pena? A Web 2.0 é excitante o bastante para sustentar interesses e boatos, mas 
como ele se traduz para entregar valor tangível para o mundo? 
 
Para responder a essas perguntas, segue abaixo explicações diretas dos benefícios que a Web 2.0 
pode trazer pra você.  
 
Com a Web 2.0 o Foco não está na Tecnologia, está n as pessoas  – Deixa de usar a tecnologia 
para tentar resolver os nossos problemas e se concentra no problema que as pessoas estão 
realmente passando. Olhando por um outro ângulo, as pessoas e suas necessidades precisam ser 
o centro de qualquer visão de uma aplicação, porque a tecnologia só está aqui para fazer a nossa 
vida e trabalho melhor, fácil, rápido e eficiente.  
 
A Web 2.0 Representa as Melhores Práticas  – ela contém as melhores técnicas da primeira 
geração para construir aplicações web e experiências que geram valor. Se você quer que seu site 
ou sua aplicação web entregue um conteúdo muito bom com funcionalidade para seus usuários, a 
Web 2.0 é um ótimo lugar para se começar. 
 
A Qualidade é Maximizada e o Desperdício Minimizado  – Usando Web 2.0 você pode construir 
melhores aplicações com menos pessoas, dinheiro, esforço, e com isso receber um resultado mais 
limpo e satisfatório. 
 
A Web 2.0 Possui uma Trajetória  – Esse conceito veio para ficar por um bom tempo, merecido ou 
não estamos na nova era da web. Você pode usar toda essa euforia e força que a web 2.0 tem 
como oportunidade para semear uma iniciativa e construir um site, portal ou aplicação web que 
realmente tenha valor para as pessoas e para a sua empresa. 
 
Certamente há outras razões que demonstram a importância da Web 2.0 e você é bem-vindo a 
colaborar conosco para listarmos aqui. 
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A Geração “C” 
A geração que gera CONTEÚDO, da COLOBORAÇÃO e que e stá CONECTADO o 
tempo todo. 

 
A Geração “C” pode ser definida como a geração de pessoas que vivem em uma sociedade 
conectada e informada, usa a Web 2.0, cria e compartilha conteúdo, participa na co-criação de 
produtos e serviços e colabora entre si.  
 
Até pouco tempo atrás a Geração “C” era uma tendência, mas atualmente já é mais que realidade. 
Essa antiga tendência possui duas características que a preenche. A primeira delas é o impulso 
criativo de cada consumidor. Todos nós somos artistas, mas até agora não tínhamos a coragem, a 
ferramenta e um motivo para botar o “dom” em prática. Agora temos blogs, YouTube, Orkut, Flickr, 
entre outros sites para nos motivar e dar poderes. E são essas ferramentas de criação de conteúdo, 
gratuitas por sinal, que representam a segunda característica. Ao invés de fazer o consumidor 
assistir, escutar, jogar e passivamente engolir conteúdo, as marcas na nova web devem permiti-los 
criar, produzir e participar.  
 
E é por isso que no presente momento de 2007 é difícil achar alguém que não saiba de fato que 
essa geração que cria conteúdo está por trás de alguns dos maiores sucessos da Web 2.0, desde 
as dezenas de milhões de blogs até os flickers e youtubes da vida. Entretanto, essa geração ainda 
é pequena comparada ao espaço que o mundo web possui para ela crescer. 
 
Se analisarmos mais a fundo, veremos que está havendo uma mudança positiva do consumo para 
a customização e co-produção, como escrito anteriormente. Veja no caso do Google que possui 
uma comunidade chamada “What Should Google Do”, que atrai centenas de devotos que 
compartilham suas brilhantes idéias e sugestões. É uma maneira de usar o conceito e permitir as 
contribuições dos usuários.  
 
A Geração “C” também pode ser “C” de controle e “C” de celebridade. Controle pelo fato de que na 
Web 2.0 os usuários controlam a interação com as marcas, tendo poderes para falar bem ou mal 
delas para milhões de outras pessoas. E não é falar sozinho, pois nessa nova Web há grupos 
sociais com os mesmos preceitos que este usuário, fortalecendo o poder de voz sobre a marca. E o 
“C” de celebridade, pois quem não quer ter seus 15 minutos de fama. A maioria das pessoas 
desejam ser uma celebridade, mesmo que por pouco tempo. Os membros da Geração “C” podem 
aparecer e ter o seu momento produzindo conteúdo e mostrando/distribuindo para milhões sua 
própria imagem, suas criações, seu “conteúdo”. Isso os motiva e os guia para colaborar com essa 
arquitetura de participação. 
 
A Geração “C” de conteúdo está entrando na Geração “C” de cash (dinheiro). Se os consumidores 
produzem o conteúdo, se eles “são” o conteúdo, e esse conteúdo trás dinheiro para agregar as 
marcas, então o faturamento e o compartilhamento do lucro será um dos principais temas de 
2007/2008. Não é algo em que as marcas possuem escolha: os consumidores talentosos irão ser 
procurados depois de ele ter gerado audiência no seu site. Prepare-se para uma avalanche de 
acordos de compartilhamento dos lucros, esquemas de recompensa e presentes para os usuários 
criativos. 
 
Esses usuários já estão ajudando marcas como Nike, Nokia, Lego, Mentos, a inovarem e terem 
novas campanhas de publicidade arrasadoras, que ganham prêmios e vendem mais produtos. A 
Doritos foi a primeira a anunciar um concurso cujo objetivo era criar um comercial em vídeo para um 
produto da marca (Tortilla Chips). Os cinco melhores seriam levados a um juro on-line, e o vencedor 
teria seu vídeo exibido no Super Bowl. A audiência estimada do Super Bowl, maior evento 
esportivo, era cerca de 70 milhões e o vencedor ainda levava 10 mil dólares pra casa. Só para 
concluir, se a Doritos fosse produzir tradicionalmente um vídeo ela gastaria alguns milhões de 
dólares, já nesse caso ela gastou 10 mil com o prêmio e algo a mais com a campanha de 
divulgação (que foi em sua maioria viral). Veja o site e o vídeo em www.crashthesuperbowl.com. 
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Embora isto pareça o caminho mais óbvio a tomar tendo em conta as mudanças que a nova web  
proporcionou ao mundo da publicidade e marketing, você deve ter muito cuidado ao apostar neste 
tipo de estratégia e conteúdo. Tem que saber dosar o nível de controle que se dá aos usuários. 

 
 

Links interessantes: 
 

• Generation C - http://www.trendwatching.com/trends/GENERATION_C.htm  
• Vídeo TV1 Trend Report - Geração C - http://www.youtube.com/watch?v=JMRF_ZXms9E 
• Customer-Made - http://www.trendwatching.com/trends/CUSTOMER-MADE.htm 
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O que a Web 2.0 significa para uma Empresa 
 

 
Embora o foco esteja nos usuários e como eles usarão a Web, a Web 2.0 traz um impacto na 
maneira que as empresas e os usuários corporativos colaboram e compartilham informações entre 
si.  
 
Tecnologias e técnicas como RSS, wikis e blogs já estão sendo usadas pelos usuários para 
beneficio da empresa. A informação produzida não é somente consumida internamente, mas tem 
um valor muito maior para usuários externos. 
 
 
Gerenciamento e Compartilhamento de Informação 
 
A Web 2.0 representa uma nova forma de produzir e compartilhar informações nas empresas. A 
publicação de uma informação é gerenciada por procedimentos de governança corporativa que 
garante que a informação é verdadeira e atual. A informação produzida pela Web 2.0 pode ser 
controlada pelos mesmos procedimentos, porém isso tira seus benefícios de velocidade e facilidade 
de compartilhamento. 
 
A informação na Web 2.0 deveria ser considerada não-gerenciada. As empresas precisam fornecer 
políticas para seus funcionários de como usar a Web 2.0 para publicar informação. Por exemplo, 
algumas empresas permitem que seus funcionários publiquem em blogs para consumo externo, 
porém seguindo uma Política de Boas Práticas, para não dizer nada que seja divergente da 
companhia ou até mesmo publicar informações confidenciais. 
 
Os blogs também criam a idéia de que a informação não é oficial. Esses blogs são fontes úteis para 
encontrar informações de produtos, porque geralmente contém informações mais detalhadas e 
comentários de consumidores. 
 
As fontes de informação na Web 2.0 são também valiosas fontes de dados para projetos de 
business intelligence. Empresas estão cada vez mais combinando dados estruturados e 
desestruturados usando SOA. Assim como a utilização da Web 2.0 cresce, essas fontes de dados 
precisam ser levadas em conta em projetos de integração. 
 
 
Uma Orquestra Bem Afinada para o seu Projeto Web 2. 0 
 
São as pessoas que fazem tudo acontecer. Nada mais justo que fazer tudo por elas. Por isso a 
Focusnetworks traz para Você o nosso conceito Corporativo de Web 2.0. Veja abaixo: 
  
Essa é a arquitetura projetada pela Focusnetworks na utilização do conceito Web 2.0 para o 
mercado corporativo, nós a chamamos de Focusnetworks Enterprise Web 2.0. Transformamos o 
projeto de estratégia digital das empresas conforme a imagem abaixo: 
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Neste modelo, fazemos com que a inteligência coletiva, juntamente com as idéias que a Web 2.0 
proporciona através do Ajax, destaque uma monumental diferença entre a maneira com que o site 
de uma empresa era utilizada – e que ainda é utilizada por 99% do mercado – e a nova e moderna 
maneira. A maioria dos web sites empurra conteúdo para seus visitantes passivos, não possui 
interatividade com eles ou ao menos os incentiva a contribuição.  
 
Entretanto, estudos e pesquisas recentes concluíram que a melhor maneira de se utilizar a web é 
permitindo a comunicação bidirecional, onde as pessoas passam a ser ativas dentro de web sites. 

 

OS EXECUTIVOS DE TI ESTÃO ANSIOSOS PARA EXPLORAR A ONDA DA WEB 2.0 

A recente aquisição de U$1.65 bilhões do Google Inc. pelo YouTube, o site mais popular de 
compartilhamento de vídeo da Internet, gera ansiedade para os negócios tentarem entender como 
podem aproveitar o poder das tecnologias e conceitos advindas com a Web 2.0. 

Enquanto alguns deles esperam esse tipo de sucesso com ferramentas de colaboração social, 
muitos estão lançando blogs e wikis como parte de seu site corporativo. Muitos empregaram a 
técnica de programação AJAX dentro de seus sites, para torná-los mais interativos e navegáveis ou 
tentaram ter suas marcas mencionadas em sites como Digg e del.ici.us. 

Os Blogs são, geralmente, a primeira tentativa das empresas em praticar o conceito Web 2.0. Mas 
muitos outros se esforçam para determinar como entrar nesse espaço. Os blogs parecem ser o 
ponto de partida e pelo seu histórico, ele parece ser o recurso mais fácil de ser implantado. 

Além do aspecto social da Web 2.0 ser uma boa oportunidade para as empresas construírem suas 
marcas on-line, é ali no mercado corporativo que a real estratégia Web 2.0 começa a fazer sentido.  

Em minha opinião, atualmente a maioria da empresas estão criando mais uma iniciativa tática do 
que estratégica para usar a Web 2.0. Eu escuto as empresas dizerem, “Nós criamos um blog. Nós 
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estamos praticando a Web 2.0”. Isso significa que eles ainda não entenderam. Eles estão sendo 
muito tímidos e táticos. 

Uma estratégia Web 2.0 deveria ser mais parecida com uma reengenharia e não um complemento 
do site. 

Não pense muito sobre isso e crie essa iniciativa de mudanças nos processos do seu negócio. Dê 
ferramentas para seus colaboradores e eles poderão automatizar e reinventar seus processos. 
Permita que seus cliente e parceiros de negócios gerem várias idéias para o seu negócio. Permita-
os fazerem uma reengenharia nos seus processos de negócio, porém de uma forma controlada. 

A Web 2.0 na Intranet 

Explore o conceito Web 2.0 dentro das empresas, o que significa usar ferramentas de colaboração 
pela Intranet somente pelos funcionários. Quando pensamos em diferentes tecnologias e onde elas 
podem se encaixar dentro de um conjunto de soluções, os wikis geralmente aparecem. Por 
exemplo, os engenheiros de uma empresa podem usar wikis para compartilhar idéias e conceitos 
com outros engenheiros. Mas há certas considerações que precisam ser lembradas. O marketing 
também olhará e usará esses wikis para desenvolver seu trabalho. 

Levando a Web 2.0 para as Empresas 

Andrew McAfee, um professor associado de tecnologia e gerenciamento de operações da Harvard 
Business Scholl, disse uma frase muito clara sobre a Web 2.0: “Some very useful things can emerge 
from these new modes of collaboration”. 

McAfee, o qual clama a ser reconhecido pelo termo Enterprise 2.0, que se refere a utilização de 
Web 2.0 dentro de empresas (e atrás do firewall) para melhorar a colaboração, diz que isso será um 
fenômeno de negócios, maior que a própria TI, mas que a TI será essencial para o sucesso dessa 
nova geração. 

Podemos levantar cinco recomendações dele para os gerentes de TI: 

� Fornecer um fórum ou plataforma onde os funcionários possam colaborar e se comunicar. Nota-se 
que os sistemas de gerenciamento do conhecimento (KM) já permitem esse tipo de atividade. 
Mas, diferente do sistema de gerenciamento do conhecimento tradicional, a colaboração 
Enterprise Web 2.0 é baseada nos funcionários. Os gerentes não ditam os termos dessa 
colaboração. 

� Preparar um wiki empresarial e demonstrar isso para pessoas influentes, ajudará o resto da 
empresa se interessar e usar o recurso. 

� Criar blogs internos para todos os funcionários e incorporá-los dentro de diretórios internos, para 
que assim, os usuários possam ver que há um blog. 

� Tentar preparar um sistema de bookmarking social, para que os usuários possam ver que tipo de 
conteúdo seus colegas estão “taggeando” na Internet. 

� Os CIOs precisam participar disso tudo desde o começo para garantir a integridade dessa 
plataforma.  

Pelas clássicas medidas de performance do CIO, essas tecnologias não são atrativas. Elas não são 
terrivelmente caras, portanto você não precisa de uma grande verba para isso. E você não precisa 
de muita gente para manter os serviços. Se um CIO estiver interessado em construir novas 
capacidades e ajudar a empresa a fazer coisas que não podiam fazer antes, essas tecnologias são 
fantásticas. O acesso a essas ferramentas dentro da intranet pode criar um “ecosistema para 
feedbacks”. 
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� Entenda 
 
• Service Oriented Architecture (SOA) 

• Long Tail (Cauda Longa) e as Nanoaudiências 

• Blogs 

• Web Syndication e Web Feeds 

• Social Network 

• Search Engine Marketing (SEM) 

• P2P 

• Tags, Folksonomia e a Web Semântica 

• Web Services, Mashups e Web Widgets 

• Software as a Service (SaaS) 

• Colaboração e Arquitetura de Participação 

• As linguagens e tecnologias da nova Web 

 



 

 
17 

Service Oriented Architecture (SOA) 
 

 
A Web 2.0 descreve a próxima geração da Web como um a plataforma orientada a serviços.  
 
SAAS (Software as a Service) e a Web como Plataforma, são somente dois dos maiores mantras da 
Web 2.0 no qual a maioria dos desenvolvedores de software absorveu recentemente. Não só a Web 
2.0 ainda está mal-entendida, como na verdade ela é parte de uma maneira mais ampla de se 
pensar em software, como uma maneira totalmente orientada a serviços. Isso inclui a composição 
de aplicações, reutilização de dados, integração de uma cadeia de valores, aproveitando a 
participação do usuário, agregando conhecimento. A Web 2.0 está se tornando encapsulada em 
sua utilização, assim como o SOA (Service-Oriented Architecture). 
 
Veja mais sobre SOA em minha coluna “SOA: Um projeto emergente e dominante para a nova era da Internet”. 
 
Os conceitos em si não são novos, mas começam a dominar de forma coletiva e consciente a 
indústria de TI. A força e o poder da arquitetura de participação, na qual trás a combinação da 
característica de rede para uma participação persuasiva de duas vias (blogs, wikis e 
compartilhamento de arquivos), tem um amplo efeito e cria uma única arquitetura comum de serviço 
pela Web. Na ponta, os usuários querem ter acesso a informações em qualquer lugar, através de 
múltiplas fontes, sem sincronização, delay ou manutenção (upgrade de software, backup de dados, 
etc). Os usuários querem poder compartilhar conhecimento e colaborar com os peers. Para fazer 
isso, eles precisam usar o mesmo conjunto de tecnologia em sua essência, e isso é o que a Web 
2.0 promove. Veja a figura 1. 
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Figura 1: Outra visão da Web 2.0. Uma visão das pessoas e elementos. 
 

 
Há muitos detalhes vitais para a apreciação das melhores práticas da Web 2.0, entretanto, a 
intenção desse artigo não é explicar cada uma delas. Ao invés disso, o artigo deverá mostrar um 
modelo mental disso e descrever como a Web 2.0 é relativamente similar ao modelo do SOA. O 
ponto é que a Web 2.0 descreve a Web como uma constelação de Web Services de alto valor para 
serem usadas, reusadas e conhecer as necessidades dos usuários. A Web em si fornece subsídios 
no qual tudo isso se encaixa, incluindo os padrões, usuários e dados. A premissa desse artigo é 
descrever a Web como uma convergência de modelos dentro uma arquitetura global orientada a 
serviços. 
 
Web 2.0: A Web como um SOA Global 
Veja mais sobre Web 2.0 em minha coluna “Web 2.0, Revolução ou Inovação?”. 
 
Uma parcela de usuários já utiliza a Web 2.0 em seu conceito, quando participam de blogs, wikis e 
outros colaborativos, perdendo um pouco o interesse por sites convencionais, que não apresentam 
interação. A fundação para o conceito de SOA Global, possui serviços Web como sua sustentação. 
Assim, serviços Web abertos conectam a funcionalidade e os dados que geralmente foram 
fragmentados pelas gerações passadas da Web, fornecendo informações claramente formatadas e 
digestíveis por máquinas, ao invés de um layout em HTML menos útil. Isso permite que os 
consumidores de informação extraiam dados de um serviço e os utilizem da maneira que houver 
necessidade. Observe que o mecanismo de compartilhamento de dados na Web 2.0, seja ele 
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XML.HTTP, REST, RSS, SOAP, JSON, etc., não importa contanto que seja fácil de consumir (veja a 
tabela 1). 
 

Tabela de Comparação dos Conceitos da Web 2.0 e SOA  
 

 Web 2.0 SOA 

Modelo de Serviço Web Services Web Services 

Modelos de padrões preferidos HTTP, XML, RSS, REST WSDL, UDDI, SOAP, BPEL, WS-* 

Composição dos Mecanismos Web server aggregation (mashups 
remixados), acesso nativo a aplicação, 
remixagem direta pelo usuário  

Orquestração, coordenação, 
envolvimento de serviço 

Data-Centric Sim Sim 

Reusabilidade Sim, muito Sim, um tanto 

Interface com o Usuário (UI) Sim, explicitamente usando AJAX e 
enfatizando o conceito RIA 

Não, implícito 

Flexibilidade e Maleabilidade Muito, via formatos de dados simples 
e modelos leves de programação 

Sim, mais formal, via composição e 
orquestração, também via princípios de 
orientação a serviços 

Escalabilidade Sim, via descentralização radical  Não é explícito 

Modelos de Negócio Long Tail (Cauda Longa), efeito de 
rede, inteligência coletiva, arquitetura 
de participação e total controle ao 
usuário 

BPM, BPR, Asset Integration, Fusão de 
Dados, Legacy Asset Life Extension, 
BAM, BI 

Design Patterns AJAX, Sindicação, softwares multi 
dispositivos 

Service Layer, Service Bus, Unidade de 
Trabalho, Idempotent Message, 
Reservation, Point-to-point Channel, 
Publish-Subscribe Channel, Content 
Routing 

Princípios Arquiteturais Autonomia, Confiança radical, 
Participação, Reusabilidade, 
Permalinks, Mashups, Personalização 

Autonomia, Statelessness, Contratos de 
Serviço, Primeira Interface, Abstração, 
Vocabulário Comum, Consumo, 
Descoberta, Composição 

Principais Competências • Software as a Service 

• Controle sobre as fontes de 
dados 

• Confiar nos usuários como co-
desenvolvedores 

• Inteligência Coletiva 

• Crescimento do Long Tail 

• Software acima de qualquer 
dispositivo 

• Modelos de negócio, 
programação e interfaces leves 

 

• Encapsulação Funcional 

• Dados com um ativo digital 

• Pipelines de Negócios 

• Acessibilidade 

• Integração de dados e sistema 

• Agilidade nos negócios 

• B2B self-service 

• Padrões abertos 

• Ontologias 

• Transparência de operação 

• Processos de negócios guiados 
pelo consumo 

 
Quando o assunto é SOA, os princípios de arquitetura orientada a serviços incentivam a liberação 
da funcionalidade básica do software por fornecer acesso rápido e aberto via padrões. A Web 2.0 
também promove fortemente serviços abertos, como observado na tabela acima. Ambos, o SOA e 
Web 2.0, encaram os serviços Web em todas as suas formas. Através do SOA, geralmente há um 
modelo de serviço mais complexo, enquanto a Web 2.0 incentiva formas simples e maleáveis. 
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A Web 2.0 proporciona uma vasta visão de acesso interativo aos bancos de dados através de um 
modelo aberto de serviço. O SOA incentiva isso também. 
 
Admito que a maioria dos SOAs ainda estão reservados conceitualmente dentro do Firewall ou VPN 
das organizações. Mas as conexões entre a Web 2.0 e o SOA vão além de um nível 
fundamentalmente maior do que compartilhar serviços Web, incentivando a composição e 
reutilização, alavancando o cruzamento de informações para saciar as necessidades dos usuários. 
Será que a Web 2.0 e o SOA são realmente diferentes em seu núcleo, e se não for, de que outra 
maneira eles se relacionam? 
 
Em minha opinião, há no mínimo duas grandes conexões conceituais entre a Web 2.0 e o SOA. A 
primeira é que a Web 2.0 pode, de fato, ser conceitualizada como um SOA Global no qual já 
hospeda milhões de serviços, aplicações compostas e usuários. Em segundo, muitos negócios 
tradicionais que atualmente implementam SOA como seu modelo de arquitetura, precisarão 
conectar suas aplicações Web com seu SOA interno, agregando-os na Web para futuro uso e 
composição com seus parceiros de negócios e clientes. 
 
Observe que a Gartner recentemente anunciou que 80% de todo o desenvolvimento de softwares 
será baseado em SOA já em 2008. Em 2006, a Gartner acredita que 60% dos $527 bilhões de 
serviços prestados por profissionais de TI, serão baseados na exploração de serviços Web e 
tecnologia. Isso é uma séria convergência de foco. Se isso for verdade, significa que a Web 2.0 e o 
SOA irão tão longe juntos que eles, inevitavelmente, começarão a se convergir em um conjunto de 
práticas de desenvolvimento de software (Veja a Figura 2). 
 

 
 

Figura 2: Visão clássica do SOA. 
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Tudo isso não é para dizer que a Web 2.0 e o SOA não possuem elementos divergentes 
significantes. A Web 2.0 enfatiza um aspecto social que no SOA está completamente ausente. O 
SOA tem muito mais controle central, gerenciamento e governança, enquanto a Web 2.0 é livre, 
descentralizada e possui virtualmente uma estrutura de comando e controle. A Web 2.0 fala 
também sobre a apresentação e o front - end é mostrado para o usuário. O SOA é amplamente 
silencioso em sua apresentação, apenas admitimos sua existência. Ele tende a ser genérico e sem 
face, característica no qual a Web 2.0 brilha na interação humano/serviço. Eles parecem necessitar 
um do outro para serem completos. Finalmente, a Web 2.0 é praticamente muito informal e 
indisciplinada, enquanto o SOA é mudo e auditor na comparação, uma virtuosidade técnica que 
deseja ser social, mas não sabe como.  
 
O SOA está também bem perto de endereçar um grande problema no atual desenvolvimento de 
software: muitos sistemas de TI tendem a ter uma miopia da tecnologia e ignorar seus mais 
importantes elementos – as pessoas que a utilizam e de que maneira elas trabalham. A Web 2.0 
possui na veia essa característica centrada no usuário em diferentes formas. Ela engloba pessoas, 
colaboração, arquiteturas de participação, mecanismos sociais, folksonomias, feedback em tempo 
real, etc. Todos eles são características que o SOA – no seu formato corporativo mais tradicional – 
não possui, ao menos não está explícito. Portanto, o complemento que um tem ao outro está, por 
natureza, bem claro. 
 
A Web 2.0 é realmente o SOA Global disponível para todo o mundo. Não esqueça que isso se 
conectará também com o seu SOA local de maneira no qual você precisará e agora já está 
suspeitando. Esteja preparado para alavancar a Web 2.0 através do SOA na sua empresa, e 
obtenha os enormes benefícios desses modelos emergentes. 
 

 
Links interessantes: 
 

• Strategies for SOA Success - 
http://www.infoworld.com/spotlights/oracle/soa.html?lpid0248048000933861idlp 

 



 

 
22 

Long Tail (Cauda Longa) e as Nanoaudiências 
 

 
A frase “The Long Tail” ou “A Cauda Longa” em português, foi popularizada e empregada por Chris 
Anderson em outubro de 2004 em um artigo na revista Wired, no qual evoluiu para um livro em julho 
de 2006 intitulado como The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More.  
 
O termo descreve certos modelos de negócios como o Google ou Amazon.com, que faturam alto 
em cima de nichos pequenos de mercado. O mesmo termo também é utilizado na Estatística para 
identificar distribuições de dados da curva de Pareto, onde o volume de dados são classificados de 
forma decrescente.  
 
O argumento do fenômeno da Cauda Longa, é que os produtos que possuem baixa demanda ou 
produtos de nicho, podem trazer um igual ou maior faturamento para as empresas do que os hits ou 
os produtos populares. E isso só foi possível pelo advento da Internet, no qual não possui limitação 
de espaço físico para exibição de produtos, fazendo com que os mercados de nicho sejam 
explorados da mesma forma que o mercado de massa. Isso significa que em vez de sua empresa 
focar nos 20% de produtos que são responsáveis por 80% de suas vendas (uma analogia ao 
princípio de Pareto) através da Internet e de novas práticas de vendas, você pode focar nos outros 
80% tipos de produtos, uma vez que seu processo de venda pode conquistar os clientes que 
desejam estes produtos de nicho e você conseguirá oferecer, estocar e entregar estes diversos 
itens. 
 
O case da Amazon é um exemplo estudado por Anderson, no qual destaca que a soma de vendas 
de produtos de baixa demanda, como livros que não encontramos em livrarias físicas, representam 
uma ampla fatia do faturamento da empresa, mostrando assim que o Long Tail é um mercado 
potencial. A Amazon percebeu que as livrarias físicas não conseguiriam oferecer os mais de 3 
milhões de livros que existem hoje no mundo e criou um ótimo mecanismo de identificação de perfil 
para oferecer o livro certo ao consumidor certo, baseado em seu perfil. Com isso, conseguiu 
aumentar suas vendas e sair do tradicional mercado de "best sellers". O gráfico abaixo ilustra a 
distribuição e as oportunidades de vendas. 
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Fonte: Wired Magazine – Artigo The Long Tail por Chris Anderson 

 
O gráfico XY acima demonstra que o total de volume de itens menos populares, excedem o volume 

de itens mais populares. 
 
 

 
Fonte: Wired Magazine – Artigo The Long Tail por Chris Anderson 
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Fonte: Wired Magazine – Artigo The Long Tail por Chris Anderson 

 
 

O Google é outro exemplo de modelos de negócio que usa este conceito para crescer, ele fez 
semelhante a Amazon ao focar em milhões de anunciantes que desejavam pagar pouco por mês 
para o serviço de links patrocinados em vez de focar em poucos anunciantes com campanhas 
publicitárias milionárias. 
 
 
Fatores chave para as empresas usarem o Long Tail 
 
O fator chave para as empresas que determina quando usar o modelo de Cauda Longa é o custo de 
estoque e distribuição. Quando os custos de estoque e distribuição são insignificantes, torna-se 
economicamente viável vender produtos não populares, entretanto, quando os custos são altos, 
somente os produtos mais populares podem ser vendidos. 
 
Vamos pegar as locadoras de vídeo como exemplo: Uma locadora de filmes tradicional possui 
limites de espaço; para aumentar seu faturamento ela precisa estocar comente os filmes mais 
populares a fim de garantir que o espaço não seja desperdiçado. No caso da Netflix, uma locadora 
que aluga seus filmes pela Internet, os filmes são armazenados em um estoque centralizado, 
fazendo com que seus custos de estoque sejam bem menores e seus custos de distribuição sejam 
os mesmos para um filme popular ou não popular. É importante observar que a Netflix consegue 
armazenar bem mais filmes do que uma locadora tradicional. Portanto, essas economias em 
estoque e distribuição, permitem o uso vantajoso do modelo Long Tail : O resultado é que a Netflix 
aluga mais filmes não populares do que populares.  
 
Alguns dos negócios de maior sucesso na Internet adotaram o modelo de Long Tail. Negócios como 
eBay (leilão), Yahoo! and Google (buscadores), Amazon (loja de varejo) and iTunes Store (música e 
podcasts) entre outras empresas menores como Audible (livros em áudio) e Netflix (locadora de 
vídeo). 
 
 
A Cauda é Longa e a competição também 
 
O modelo Long Tail vem ameaçando negócios grande e estáveis. Antes do Long Tail funcionar, 
geralmente somente os produtos mais populares eram oferecidos. Quando o custo de estoque e 
distribuição caem, uma grande gama de produtos se torna disponível. Por sua vez, isso pode ter 
efeito de redução de demanda para os produtos mais populares. Por exemplo, empresas de 
conteúdo para web, com uma ampla cobertura como o Yahoo ou a Globo.com, podem ser 
ameaçados pelo crescimento de pequenos sites que focam em nichos de conteúdo, e cobrem o 
conteúdo com mais detalhes e qualidade do que os grandes sites. A ameaça competitiva desses 
sites de nicho é reduzida pelo custo de manutenção e estabilização, contando ainda com o 
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incomodo para os leitores terem que entrar em múltiplos sites pequenos. Porém, esses fatores vem 
se transformando e se tornando fáceis e baratos de se resolver, como por exemplo, usar o RSS 
para espalhar conteúdo.  

 
 
Links interessantes: 
 

• A Cauda Longa no Wikipedia - http://pt.wikipedia.org/wiki/A_cauda_longa 
• Vídeo a Cauda Longa no YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=JMRF_ZXms9E 
• Artigo The Long Tail por Chris Anderson - http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html 
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Blogs 
 

 

VISÃO CORPORATIVA 

ANTES 
Press Releases e Ombundsmen 

HOJE NA WEB 2.0 
Funcionários e Executivos Bloggers 

 
Os Blogs tiveram um modesto começo para se tornarem algum tempo depois uma rede massiva de 
conhecimento e comunicação on-line. Web Logs ou “Blogs” se tornaram o grande precursor da Web 
2.0 na Internet. Na Web 2.0 a Internet pode ser interativa com qualquer um e para qualquer um, 
onde todos publicam seus blogs pessoais ou corporativos. Os mecanismos que possibilitam os 
blogs linkarem uns aos outros fornece possibilidades para a colaboração e o compartilhamento de 
conhecimento de maneira rápida, pública e conveniente.  
 
Os blogs se tornaram a plataforma mais popular de publicação pessoal na Internet. Eles são sites 
que contém “posts” frequentemente atualizados, onde o último conteúdo sempre está no topo da 
página e o resto segue uma ordem cronológica reversa. O tipo de informação contida nos blogs 
varia bastante, autores de blogs (conhecido como bloggers) podem escrever observações diárias de 
suas vidas, ou tópicos mais específicos de seus interesses, como futebol ou política.  
 
Assim como os sites, os blogs são controlados e navegados através de hyperlinks, e os posts 
geralmente incluem links para outros blogs ou fontes de notícia, com comentários e discussões 
relacionadas. Quando os blogs começam a se linkarem e comentarem sobre algo que foi dito, uma 
ampla e distribuída discussão pode surgir de diferentes blogueiros e nascer diferentes outros 
tópicos. 
 
Desde a primeira aparição do que conhecemos como blog, eles deram um passo a frente se 
tornando um meio muito mais de contribuição do que um diário pessoal. Em particular, três adições 
de recursos aos blogs tiveram um profundo efeito em como uma comunidade de blogs opera; links 
permanentes (permalinks), comentários e trackback. Na comunidade de blogs ou blogosfera, os 
permalinks apontam para posts individuais, os comentários permitem os leitores darem feedback 
sobre o post, e o trackback é um sistema de notificação de citação – mudanças simples em termos 
de programação, mas que transformou os blogs em algo muito mais social e colaborativo. 
 
Os permalinks, geralmente encontrados no final de um post, fornece um link permante para o post. 
Ao clicar no permalink através de um site qualquer, o usuário é levado ao blog original na página do 
post, juntamente com os comentários associados e trackbacks. A habilidade de apontat 
especificamente para posts ao invés de apontar para o blog inteiro, fornece um panorama para 
conversações onde referências específicas podem ser feitas ao comentário de um blogueiro. Além 
disso, os permalinks incentivam a ligação entre blogs e posts, construindo uma ampla rede de 
conversação. 
 
Já os comentários permitem outros usuários deixarem seu feedback sobre os posts. Os 
comentários são visualizados por quaquer um no blog, assim abrindo uma rota direta de contato 
com o autor assim como com a audiência do blog. A partir de que os blogs poder ser lidos por 
qualquer um e qualquer um pode deixar um feedback, eles também são uma maneirta de permitir 
os leitores se comunicarem entre si através do tópico de discussão, potencialmente criando um 
relacionamento entre eles.  
 
Os comentários também ajudam a aumentar o sentimento de popularidade de um blog, onde os 
mais populares são aqueles onde os posts geram mais discussão. 
 
Os trackbacks é uma adição recente, que também é encontrado no final de cada post. O trackback 
é como um mecanismo de alerta de citação, permitindo o blogueiro A informar o blogueiro B que o 
blogueiro B está sendo referenciado pelo blogueiro A. Diferente de linkar um post usando um 
permalink, onde o autor que está sendo linkado não fica sabendo, o trackback é uma ponte visível 
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de duas vias entre dois blogs. Essa ponte permanente encoraja links entre blogs e aumenta a rede 
social que ajuda a manter as comunidades. 
 
Os três componentes acima contribuem amplamente para o mecanismo no qual a blogosfera é 
mantida e ajuda os blogs se tornarem uma rede de massa de pessoas e informações conectadas.  
 
 
Segue abaixo uma lista de algumas fontes de informações e recursos no qual você pode usar para 
trabalhar o seu blog: 
 
• Blogger.com - http://www.blogger.com 
• BlogHop - http://www.bloghop.com 
• BlogPulse™ - http://www.blogpulse.com/ 
• BlogSpot - http://www.blogspot.com 
• LinkWatcher - http://www.linkwatcher.com 
• Daypop – A Current Events/Weblog/News Search Engine - http://www.daypop.com/ 
• GreyMatter - http://noahgrey.com/greysoft/ 
• Manila WebLog Creation Software - http://manila.userland.com/ 
• Open Directory Web Logs -http://www.dmoz.org/Computers/Internet/On_the_Web/Web_Logs/ 
• WebLog Resources Frequently Asked Questions -

http://www.robotwisdom.com/weblogs/index.html 
• WebLogs.com - http://www.weblogs.com/ 
• WebLogs Tools - 

http://directory.google.com/Top/Computers/Internet/On_the_Web/Weblogs/Tools/ 
 

As fontes acima irão ajudá-lo a iniciar na direção certa. Abaixo estão listados alguns recursos que 
nos ajudam a procurar conteúdo nos Blogs. O primeiro link te leva a uma lista dos últimos RSS 
Search Engine e é constantemente atualizado quando um novo mecanismo de busca é criado: 

 
• http://backend.userland.com/directory/167/searchEngines/weblogRssSearchEngines 
 

Um excelente buscador de palavras chave, no qual busca através de 71 milhões de Blogs 
registrados em Maio de 2007 pelo Technorati: 
 

• Technoratic: Keyword Search - http://www.technorati.com/cosmos/search.html 
 

Outros três recursos excelentes para tudo em Blogs: 
 

• Weblogs Compendium - http://www.lights.com/weblogs/ 
• Weblogs, Journals e RSS - http://www.faganfinder.com/blogs/ 
• Legal Guide for Bloggers - http://www.eff.org/bloggers/lg/ 
 
 

 
Alguns números: 
 

• Cerca de 175.000 blogs são criados por dia • 1,6 milhões de posts/dia realizados 
• 1,5 blog a cada segundo • ~71 milhões de blogs monitorados 

 
Fonte: Technorati, Maio de 2007. 
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Web Syndication e Web Feeds 
 

 

VISÃO CORPORATIVA 

ANTES 
Centralização: quero trazer todos ao meu site 

HOJE NA WEB 2.0 
Pulverização: quero estar no site de todos 

 
 
Web Syndication 
 
Web syndication é uma forma de distribuição simultânea de informação de um web site, para que 
outros web sites usem. Esse tipo de distribuição se refere a tornar informações de um web site 
disponíveis para outras pessoas de forma sumarizada, como por exemplo as últimas notícias do 
Estadão.  
 
Hoje, diferentes tipos de conteúdo são distribuídos nesse formato de Web syndication. Milhões de 
publicadores on-line incluindo jornais, sites corporativos e blogs estão publicando seus conteúdos 
em formato de feeds, como por exemplo o RSS.  
 
Esse formato de distribuição beneficia ambos os lados, os que fornecem informação e os sites que 
os mostram. Para um site que recebe, a distribuição de conteúdo é uma maneira efetiva de suprir a 
necessidade de informação imediata e atualizada para suas páginas, tornando-as mais atrativas 
para os usuários. Para o site que transmite, a distribuição da informação pode atravessar inúmeras 
plataformas on-line. Isso gera tráfego para quem distribui, tornando a informação uma forma de 
publicidade gratuita e fácil. Portanto, da mesma maneira que os usuários se inscrevem para receber 
uma newsletter, eles esperam a possibilidade de assinar um feed também.  
 
Embora o formato possa ser qualquer coisa transportada por http, como o HTML ou JavaScript, a 
distribuição é geralmente feita por XML. As duas principais famílias de formatos de Web Syndication 
são o RSS e o Atom. Eu descreverei somente sobre o RSS, pois é o mais usado. 
 
Web Feed 
 

Um web feed é um formato de dado usado para servir o usuário de conteúdo 
frequentemente atualizados. Ele é distribuído usando o modelo de web 
syndication. Tornar uma coleção de feeds acessível em um único lugar, é 
conhecido como agregador. Esse lugar pode ser um software ou um site, como o 
Netvibes ou o Pageflakes. 

 
Em um cenário típico de utilização de feeds, um provedor de conteúdo publica 

um link, geralmente para um XML, em seu site, no qual o usuário final pode registrar o link em um 
programa agregador que roda na máquina dele. Quando o agregador está configurado, ele envia 
uma requisição para todos os servidores que estão inscritos na lista de feeds, e se houver algum 
conteúdo novo ele cria uma nota ou faz o download completo dele.  
 
Esse formato de distribuição possui vantagens comparado a receber conteúdo publicado via e-mail: 
 

• Ao assinar um feed, os usuário não expõe seu e-mail, assim eles não aumentam sua 
exposição as ameaças relacionadas ao e-mail como spam, vírus, phishing e roubo de 
identidade; 

• Caso os usuários queiram parar de receber notícias, eles não precisam enviar um e-mail 
requisitando seu cancelamento, eles podem simplesmente remover o feed do seu 
agregador; 
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RSS 
 
RSS é uma família de formatos e padrões de web feeds usado para publicar conteúdos 
frequentemente atualizados como posts em blogs, notícias ou podcasts. Um documento RSS, no 
qual é chamado de “feed”, “web feed” ou “canal”, contém tanto um resumo do conteúdo ou o texto 
inteiro. O RSS possibilita que as pessoas se mantenham atualizado com seus site favoritos de 
forma automática é prática do que entrar um por um manualmente. 
 

 
Exemplo de Podcast – Área Podcast no site da CiaAthletica, o usuário pode ouvir e assinar o canal direto pelo 

iTunes, baixando automaticamente qualquer nova atualização para o iPod. Aplicação desenvolvida pela 
Focusnetworks. 

 
As iniciais “RSS” são usadas para se referenciar aos seguintes formatos: 
 

• Really Simple Syndication (RSS 2.0) – Usado amplamente pela Web 
• RDF Site Summary (RSS 1.0 and RSS 0.90) 
• Rich Site Summary (RSS 0.91) 

 
Os formatos de RSS são codificados usando a linguagem de marcação XML, uma especificação 
genérica para criação de formato de dados. 
 
 
Links interessantes: 
 

• Construindo um feed RSS – Tutorial com exemplo. (inglês) 
 
 
Lista de alguns softwares agregadores de conteúdo: 
 

• FeedReader - Um agregador simples e leve, gratuito e de código aberto. 
• RSS Owl - Leitor multiplataforma que roda em Windows, Linux, Mac e Solaris. 
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Sites especializados 

• ((pt )) Netvibes 
• ((pt )) Google Reader 
• ((pt )) Página Inicial Personalizada do Google 
• ((en)) Gobits Reader 
• ((pt )) Bloglines 
• ((en)) BlogTok 
• ((pt )) Origo 
• ((en)) Goowy 
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Social Network 
 

 

VISÃO CORPORATIVA 

ANTES 
Construção de transparência passa por 
campanhas de branding. 

HOJE NA WEB 2.0 
A empresa nua. Ex.: Comunidade “Eu odeio 
XXX” = 60 mil membros. “Eu amo XXX” = 2 mil. 

 
 
Um pouco de Teoria 
 
Uma rede social é uma estrutura social constituída por nós (no qual geralmente são pessoas, 
organizações e até conceitos) que são vinculadas por um ou mais tipos específicos de relações, 
como valores, visões, idéias, amigos, gostos, tipo sexual, entre outras características que agrupam 
os indivíduos por afinidades. 
 
As redes sociais encaram os relacionamentos sociais em termos de nós e laços. Os nós são os 
indivíduos de dentro das redes, e os laços são os relacionamentos entre os indivíduos. Pode haver 
vários tipos de laços entre os nós. Diversas pesquisas acadêmicas mostraram que uma rede social 
opera em diversos níveis, desde famílias até o nível de nações, e funcionam a partir de regras 
críticas em função de resolver algum tipo de problema. 
 
Na sua forma mais simples, uma rede social é um mapa de todos os laços relevant, 
es entre os nós que estão sendo estudados. A rede pode também ser usada para determinar o 
capital social de cada indivíduo. Esses conceitos são frequentemente mostrados em um diagrama 
de rede social, onde os nós são os pontos e os laços são as linhas. 
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Um exemplo de diagrama de rede sócial, usando o Novo Testamento.  

(fonte: http://radagast3.blogspot.com/2007/02/mapping-new-testament-social-networks.html) 
 
 

 
 

Redes Sociais na Internet 
 
O primeiro site com o conceito de rede social foi o Classmates.com, no qual começou em 1995. 
Outros sites o seguiram, como o SixDegrees.com que começou em 1997 usando o modelo de 
Contatos da Web. O ano de 1999 marcou o desenvolvimento de dois modelos competitivos de rede 
social, o Círculo de Confiança desenvolvido pela Epinions e utilizada pelo Ciao.com, Dooyoo e 
ToLuna, e o Círculo de Amigos desenvolvido por Jonathan Bishop, no qual foi utilizado em diversos 
sites no Reino Unido entre 1999 e 2001, e explodiu com o surgimento do site chamado Friendster 
em 2002. Esse é o método mais dominante de redes sociais em comunidades virtuais, talvez pela 
razão que ele dá aos usuários o controle ao invés de serem controlados. Em 2005 foram registrados 
mais de 50 sites usando o Circulo de Amigos, quando uma comunidade on-line chamada MySpace 
estava tendo mais page views do que o Orkut, criado em 2004 pelo Google. As redes sociais 
começaram a ser vistas como um componente estratégico da Internet, onde em março de 2005 o 
Yahoo lançou o Yahoo! 360o. 
 
Nessas comunidades, um conjunto inicial de fundadores enviou convites por e-mail para membros 
de suas redes de relacionamento pessoais os convidando para fazer parte do site. Os novos 
membros por sua vez fizeram a mesma coisa, repetindo o processo, crescendo o número total de 
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membros e links na rede. Os sites então passaram a oferecer recursos como atualização de agenda 
automática, ver perfis de outros usuários, e assim em diante. As redes sociais também podem ser 
organizadas pelas conexões de negócio, como é o caso do LinkedIn. 
 
As comunidades virtuais sintetizam as tecnologias e parte do conceito da Web 2.0, e por isso elas 
também estão sendo chamadas de comunidades 2.0. As comunidades virtuais dependem da 
interação social e da troca entre os usuários on-line, isso enfatiza o elemento de reciprocidade entre 
os membros. A Web 2.0 é essencialmente caracterizada por comunidades virtuais como o Flickr, 
Del.icio.us, entre outros. 
 
Algumas redes sociais combinam elementos off-line (evento presenciais) e on-line. O MySpace, por 
exemplo, possui cenas independentes de músicas e festas, e o Facebook foi originalmente 
projetado para espelhar uma comunidade escolar, embora tenha expandido seu escopo para incluir 
faculdades, empregos, e redes regionais. As redes sociais mais recentes da Internet estão se 
focando mais em nichos como viagens, arte, futebol, carros, cachorros, etc. Outras redes sociais 
estão focadas em comunidades locais, compartilhando negócios locais, notícias, eventos e 
acontecimentos.  
 
A maioria das redes sociais na Internet é pública, permitindo qualquer um entrar. As grandes 
empresas também possuem acesso a aplicações de redes sociais privadas, conhecidas como 
Enterprise Relationship Management. A Microsoft lançou uma aplicação de redes sociais e 
colaboração para empresas na forma de add-on para o SharePoint Server chamado Knowledge 
Network. As emrpesas instalam isso em seu servidor e permite que os funcionários compartilhem 
sua rede de contatos para pessoas de fora da rede da empresa. 
 
Um novo tipo de rede social são os links entre sites, como os links entre blogs. Isso cria 
conectividade com os indivíduos através de ser descoberto por amigos dos amigos, etc.  
 

 
Links interessantes: 
 

• Lista de sites com o conceito de rede social - 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites 
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Search Engine Marketing (SEM) 
 

 

VISÃO CORPORATIVA 

ANTES 
Registre um domínio fácil de lembrar e 
divulgue amplamente na mídia. 

HOJE NA WEB 2.0 
Faça com que o seu site apareça entre os 
primeiros resultados das buscas. 

 
 
Search Engine Marketing (SEM) é uma forma de marketing na Internet que procura promover os 
sites, aumentando sua visibilidade nos resultados de busca de sites como o Google, Yahoo e o 
Live.com da Microsoft. O SEM se divide em: 
 

o Search Engine Optimization (SEO) 
 
o Pay per click (PPC) que usa links e conteúdos patrocinados para aumentar o tráfego em 

seu site. 
 

o Inclusão Paga, que garante que um site apareça no resultado natural da busca. Entretanto, 
o Google não oferece este serviço, o Yahho! sim. 

 
Alguns profissionais de Internet consideram o SEM como a forma paga de se aparecer (links 
patrocinados) e o SEO como a forma de aparecer naturalmente bem posicionado.  
 
Os maiores fornecedores de SEM são Google AdWords, Yahoo! Search Marketing e Microsoft 
adCenter.  
 
Atualmente, o Search Engine Optimization (SEO) é o que está atraindo muitas empresas, pois se 
trata de construir credibilidade e relevância em seu site para que ele seja mais popular nos 
resultados. É o processo de melhorar o volume e a qualidade do tráfego através dos resultados 
“naturais” ou “orgânicos” da busca. O SEO pode também trabalhar outros tipos de busca, como a 
busca por imagens e por grupos. 
 
Estudos que rastreiam o foco dos olhos dos usuários em sites mostraram que na página de 
resultado de busca, os usuários o visualizam de cima para baixo e da esquerda para direita, 
procurando por um resultado relevante. Os links mais pertos do topo do resultado, 
consequentemente receberão mais visitas, entretanto, isso não garante mais vendas ou conversão. 
O SEO não é necessariamente uma estratégia apropriada para todos os sites, e outras estratégias 
de marketing podem ser mais efetivas dependendo dos objetivos. Uma campanha de sucesso na 
Internet pode se utilizar de SEO e aparecer bem nos resultados de busca orgânica, mas ela 
também pode utilizar os links patrocinados, construindo resultados de maior qualidade e persuasivo, 
o que te permite mensurar melhor o sucesso da campanha pelas ferramentas de análise do prórpio 
Google ou Yahoo.  
 
Em forma de estratégia de marketing para aumentar a relevância de um site, o SEO considera 
como os algoritmos de busca funcionam e por quais palavras as pessoas procuram esse site. Ou 
seja, é fazer marketing em algoritmo. O trabalho de otimização envolve codificação do site, 
interface, como o conteúdo está escrito, estrutura de padrões web, assim como corrigir problemas 
que possivelmente impendem que o programa indexador do buscador faça uma análise completa 
do site. Pelo fato que a prática de otimização requer mudanças nos fontes de programação, ambas 
as camadas de programação e design são envolvidas, ou seja, mudanças no HTML e no CSS são 
as primeiras ações da otimização. O termo “search engine friendly” é usado para descrever que um 
site pode ser facilmente indexado, pois possui sua interface como menus, carrinhos, sistema de 
gerenciamento de conteúdo, fáceis de serem otimizados.  
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Uma gama de estratégias e técnicas são empregadas em SEO, incluindo mudanças aos códigos do 
site (referidos como “on page factors”) e obtendo links de outros sites (referidos como “off page 
factors”). Essas técnicas incluem duas categorias: 
 
Técnicas que os buscadores recomendam como parte de um bom site, e aquelas técnicas que os 
buscadores não aprovam na tentativa de minimizar os efeitos referidos como “spamdexing”. 
 
 
Estar entre os resultados 
 
Os buscadores usam robôs para encontrar páginas para seus algoritmos de busca. As paginas que 
foram indexadas por outro tipo de buscador, não precisam ser submetidas pois serão encontradas 
automaticamente. Alguns mecanismos de busca, como o Yahoo!, operam o serviço de pagar para 
estar no resultado natural, funcionando com o mesmo modelo de custo dos links patrocinados, paga 
por clique. Tal serviço garante a inclusão do seu site no banco de dados, mas não garante que ele 
aparecerá entre os primeiros resultados. A maioria dos buscadores possuem serviço de diretório, no 
qual você insere seu site na mão e ele passa por uma revisão editorial para ser incluído. No caso do 
Google, ele oferece o Google Sitemaps no qual um tipo de feed XML pode ser criado e submetido 
gratuitamente para garantir que todas as páginas do seu site serão encontradas. Especialmente 
páginas que não são descobertas automaticamente.  
 
Os algoritmos dos buscadores procuram por diversos fatores diferentes quando estão varrendo um 
site. Nem todas as páginas são indexadas por eles. A distância de uma página em relação a home 
pode ser um fator de decisão para a indexação automática.  
 
Evitando que alguma página apareça nos resultados 
 
Para evitar que os buscadores automaticamente indexem alguma página no qual não poderia 
aparecer nos resultado de busca, os webmasters podem instruir os buscadores a não varrer certos 
arquivos ou diretórios através do arquivo chamado “robots.txt”, que deverá ficar na raiz do diretório 
do domínio. Adicionalmente, uma página pode ser explicitamente excluída do banco de dados dos 
buscadores, usando uma meta tag específica para robôs. Quando um mecanismo de busca visitar 
um site, o robots.txt localizado na raís é o primeiro arquivo varrido. O robots.txt irá instruir os robôs a 
quais páginas eles não deverão varrer.  
 
 

 
Links interessantes: 
 

• Google AdWords: Keyword Tool - https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal 
• Lista de mecanismos de busca - http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines 
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Legenda 
 
1. One Box: mapa, resultados locais, imagens e definições podem aparecer aqui algumas vezes.. 
 
2. Resutado orgânico da busca (conhecido também como Resultado Natual). 
 
3. Links Patrocinados. 
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P2P 
 

 

VISÃO CORPORATIVA 

ANTES 
Preço alto do sucesso: quanto mais acessos, 
mais infra-estrutura. 

HOJE NA WEB 2.0 
Cada cliente é um servidor. 
(Arquitetura de Colaboração, Rede Social) 

 
 
Uma rede de computadores peer-to-peer, mais conhecido como P2P, que se baseia primariamente 
nas redes compuatacionais e na banda de Internet dos participantes ao invés de concentrar os 
esforços de uma aplicação em poucos servidores. Redes P2P são tipicamente utilizadas para 
conectar computadores através de conexões expecíficas. Tais redes são úteis para diversas 
propostas, como compartilhar conteúdo (áudio, vídeo, dados ou qualquer coisa no formato digital), e 
dados em tempo real como tráfego de telefone.  
 
Uma rede pura P2P não tem noção dos clientes ou servidores, mas todos os computadores 
trabalham simultaneamente como nós funcionando como “cliente” e “servidor” para outros nós na 
rede. Esse modelo de rede difere do modelo client-server, onde a comunicação geralmente é feita 
para e de um servidor central. 
 
Um objetivo importante nas redes P2P é que todos os clientes fornecem recursos, incluindo a banda 
de Internet, espaço de armazenagem, e o poder computacional. Assim, conforme os nós chegam e 
a demanda no sistema aumenta, a capacidade total do sistema também aumenta. Isso não pode 
ser feito em uma arquitetura cliet-server, no qual possui uma arquitetura fixa de servidores, onde ao 
adicionar mais clientes, mais lenta a transferência de dados fica para todos os usuários. 
 
A natureza distruibuida das redes P2P também aumenta a robustes no caso de falhas na replicação 
de dados para múltiplos pares, e por permitir os pares encontrarem os dados sem requisitar um 
servidor central.  
 
Segue abaixo as categorias de redes P2P e seus exemplos: 

• Rede centralizada P2P como o Napster 
• Rede descentralizada P2P como o KaZaA 
• Rede estruturada P2P como o CAN 
• Rede desestruturada P2P como o Gnutella 
• Rede P2P hibrida (Centralizada e Descentralizada) como o JXTA, GreenTea e Shwup 

 
 

Uma das mais recentes sacadas da Web 2.0, ainda em fase beta, é o 
Joost. O Joost é um programa de distribuição de vídeo criado pela 
dupla Niklas Zennström e Janus Friis, também criadores do Kazaa e 
Skype, e traz o que deverá ser o futuro da TV pela Web. O programa 
trabalha com a arquitetura P2P, onde o cachê é feito na máquina de 
quem baixa o vídeo, e permite o usuário navegar por diversos canais, 

buscar vídeos, gravar vídeos e assistir tudo sob demanda. (www.joost.com)  
 
 
Links Interessantes: 
 

• Friend-to-friend por Wikipedia EN - http://en.wikipedia.org/wiki/Friend-to-friend 
• Grid Computing por Wikipedia PT - 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_em_grade 
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Tags, Folksonomia e a Web Semântica 
 

 

VISÃO CORPORATIVA 

ANTES 
Árvore de diretórios, menus, sub-menus, 
arquitetura de informação,... 

HOJE NA WEB 2.0 
Associação de conteúdos através de palavras-
chave (tags) e hierarquização por popularidade 
(folksonomy). 

 
 
Tag é uma palavra-chave relevante ou um termo associado a uma informação como uma foto, 
vídeo, artigo, que descreve o conteúdo e permite sua classificação através de suas palavras-chave.  
 
Enquanto o sistema organizacional que usa tags é flexível e fácil, ele também pode ter seus 
inconvenientes. Por exemplo, a tag “pitanga” pode estar se referindo a fruta ou a Camila Pitanga, ou 
a tag ”laranja” pode estar se referindo a fruta, cor ou suco. Essa falta de distinção semântica nas 
tags pode levar o usuário a conexões inapropriadas entre os conteúdos e contextos.  
 
Um conteúdo pode ter mais de uma tag ou palavra-chave associado a ele. Além disso, a escolha 
dos termos ou palavras-chave é altamente individualista. Diferentes pessoas, com diferentes 
perspectivas podem descrever de forma diferente um mesmo objeto, conceito ou conteúdo. Por 
exemplo, conteúdos relacionados ao novo sistema operacional da Microsoft podem ser taggeados 
como “Windows”, “Vista”, e possivelmente muitos outros termos. Os usuários, por sua vez, precisam 
fazer julgamentos baseados no número de conexões entre os termos, onde possivelmente serão 
conexões válidas para o que ele está procurando. Por isso um conteúdo pode ter mais de uma tag 
associado a ele. 
 
Geralmente as tags são escolhidas informalmente e pelo autor do conteúdo, sem a necessidade de 
seguir um esquema ou uma regra de classificação. As tags são usadas como uma forma de 
taxonomia na Web para arquivos, sites, imagens, compartilhamento de favoritos, entre outros. Por 
essa razão, o termo “tagging” está associado com o conceito de Web 2.0. Muitas pessoas associam 
o termo “tagging” com a idéia de uma web semântica, entretanto alguns acreditam que tagging não 
tenha um efeito positivo para esse movimento.  
 
A classificação de tags, e o conceito de conectar conjuntos de tags entre os sites e blogs, foi quem 
direcionou o surgimento da folksonomia, o conceito de favoritos social, e outras formas de software 
social na Internet. A folksonomia aplicada em larga escala, tende a resolver alguns dos problemas 
das tags, como usuários mais espertinhos começarem a monitorar o uso de termos dentro dos 
sistemas de tags, e tender a usar tais tags ao invés de formar conexões a conteúdos relacionados. 
Dessa maneira, o envolvimento da folksonomia define um conjunto de convenções através de 
grupos de consenso, que é melhor do que usar um padrão formalizado. 
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Recurso Nuvem de Tags (Tag Cloud): Conjunto de tags classificado pela sua popularidade (através 
de inteligência coletiva), onde cada tag possui sua pontuação, que também significa a quantidade 
de vezes que conteúdos com essa tag foram visualizados. O resultado é uma usabilidade inteligente 
que determina a probabilidade de novos usuários estarem procurando conteúdos com as tags 
maiores, e encontrarem com apenas um clique.  
 
 
Folksonomia 
 
Folksonomia é uma taxonomia criada pelo usuário usada para categorizar e achar conteúdo na web 
como sites, fotos, vídeos, usando tags. A utilização da folksonomia é objetivada em fazer um corpo 
de informações cada vez mais fácil de buscar, descobrir, e navegar conforme o tempo. Uma 
folksonomia bem desenvolvida é idealmente acessível como um vocabulário compartilhado 
originado e familiar aos seus usuários primários. Dois exemplos amplamente citados e usados usam 
o modelo de tags folksonômicas, são eles o Flickr e o del.icio.us, embora alguns digam que o Flickr 
não é um bom exemplo de folksonomia. 
 
Pelo fato de que a folksonomia desenvolveu ambientes sociais mediados na Internet, os usuário 
podem descobrir quem criou uma determinada tag e ver outras tags que essa pessoa criou. Dessa 
maneira, os usuários de folksonomia frequentemente descobrem conjuntos de tags de outros 
usuários no qual tendem a interpretar e taggear conteúdo da maneira que faz sentido para eles. 
Geralmente o resultado é um ganho imediato na capacidade do usuário de encontrar conteúdos 
relacionados.  
 
 
Web Semântica (O início da Web 3.0) 
 
A Web Semântica é uma extensão Web no qual o conteúdo pode ser expressado não somente na 
linguagem natural, mas também em uma forma que possa ser lido e usado por agentes de software, 
assim os permitindo encontrar, compartilhar e integrar informações mais facilmente. Isso deriva da 
visão do diretor da W3C, Tim Berners Lee, da Web como um meio universal para troca de dados, 
informação e conhecimento. 
 
Em seu núcleo, a web semântica compreende uma filosofia, um conjunto de princípios de design, 
grupos de trabalho colaborativo, e uma variedade de tecnologias. Alguns elementos da web 
semântica são expressados como uma perspectiva futura de possibilidades que ainda tem que ser 
implementadas ou realizadas. Outros elementos da web semântica são expressados em 
especificações formais. Algumas delas incluem o Resource Description Framework (RDF), uma 
variedade de formatos de troca de dados (ex.: RDF/XML, N3, Turtle, N-Triples), e notações como o 
RDF Schema (RDFS) e a Web Ontology Language (OWL). Todos no qual pretendem fornecer uma 
descrição formal de conceitos, termos, e relações dentro de um domínio de conhecimento. 
 
O propósito da web semântica 
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Os humanos são capazes de usar a web para fazer tarefas como reservar um livro na biblioteca, 
procurar pelo DVD mais barato e comprar. Entretanto, um computador não pode fazer as mesmas 
tarefas sem uma direção humana, pois as páginas na web são projetadas para serem lidas por 
pessoas, não por máquinas. A web semântica é uma visão de informação que seja interpretável por 
computadores, para que assim eles possam fazer as tarefas tediosas que envolvem encontrar, 
compartilhar e combinar informação na web. 
 
Por exemplo, um computador pode ser instruído a listar os preços de televisões HDTV maiores que 
40 polegadas, com 1080p de resolução e em lojas perto do escritório que fiquem abertas até as 
8pm. Hoje, essa tarefa requer que os buscadores de cada site de comércio eletrônico sejam usados 
e pesquisados. A web semântica fornece um padrão comum (RDF) para os sites publicarem a 
informação relevante de uma forma mais legível e integrável pelas máquinas.  
 
Navegadores para a Web Semântica 
 
Um navegador para a web semântica é uma forma de agente que expressamente requisita dados 
RDF de servidores Web, usando as melhores práticas conhecidas como “Negociação de Conteúdo”. 
Essa ferramenta fornece uma interface que permite links de dados orientados a navegação de 
RDFs diferenciando os links (URIs) em um conjunto de dados em RDF retornado pelo servidor web. 
 
Exemplos de navegadores para a web semântica : 
 

• Tabulator 
• DISCO 
• penLink RDF Browser 
• OntoWiki Browser 
• Crowbar - SIMILE 

 



 

 
41 

Web Services, Mashups e Web Widgets 
 

 

VISÃO CORPORATIVA 

ANTES 
Navegar por diversos sites para acessar 
informações e serviços. 

HOJE NA WEB 2.0 
Diversas fontes de informações e serviços em 
uma única página, na sua página, na sua 
aplicação. 

 
 
O W3C define um Web Service como um sistema projetado para permitir interações interoperáveis 
entre máquinas na rede. Os Web Services geralmente são APIs que podem ser acessados por um 
rede como a Internet, e executado remotamente por um sistema que não necessariamente é ou 
está na mesma fonte do fornecedor da API.  
 
A comum utilização dos Web Services se refere a clientes e servidores que se comunicam usando 
mensagens XML que seguem o padrão SOAP.  
 
Os Web Services também são peças fundamentais para implementar uma arquitetura de acordo 
com o conceito de uma Arquitetura Orientada a Serviço (SOA), onde a unidade básica de 
comunicação é a mensagem e não uma operação. Isso é referenciado como “mensagens 
orientadas” a serviços. Os Web Services SOA são suportados pela maioria dos fornecedores de 
software. 
 
 
Mashups 
 
Um mashup é um site ou aplicação que combina conteúdo de mais de uma fonte em uma 
experiência integrada. 
 
O conteúdo usado em mashup vem tipicamente de terceiros através de uma interface pública ou 
mais conhecido como API, embora alguns acreditem que somente os casos que não usam 
interfaces privadas contam como mashups. Outros métodos de obter conteúdo para mashups 
incluem os feeds (RSS ou Atom), Web services e Screen scraping. 
 
Muitas pessoas estão experimentando os mashups usando as APIs do Google, Flickr, YouTube, 
entre outros.  
 
Alguns exemplos de mashups: 
 

• Um exemplo de mashup usando o Google Maps – Premite o usuário rastrear pedidos, ver o 
tempo, rastrear terremotos, ver o tráfego, encontrar filmes, bancos e estações de rádio. 

 
• Outro exemplo de mashup usando o Google Maps – Web service de compartilhamento de 

vídeo e foto. 
 

• Um exemplo de mashup de notícia – Usa um algoritmo de Inteligência Artificial que aprende 
com a interação do usuário. 

 
• Um exemplo de mashup que mistura o Google Maps, Weather.com e Flickr. 

 
• Um exemplo de mashup em blog, usando o Google Maps 
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Web Widgets 
 
Um widget web é um pedaço portátil de código que pode ser instalado e executado dentro de 
qualquer página HTML pelo usuário final sem requerer compilação ou algo do tipo. Eles são 
semelhantes aos widgets que existem nas aplicações desktops, principalmente no Windows Vista e 
no Mac. Outros termos sinônimos de widgets web são gadget, badge, módulo, cápsula, snippet, 
mini e flake. Widgets web geralmente usam o Flash ou scripts Javascript.  
 
A utilização de pedaços de códigos de terceiro existiu desde o início da World Wide Web. Um 
produto chamado Web Widgets existiu desde 1995. Os desenvolvedores web sempre procuraram 
usar pedaços de códigos de outros sites em seus sites. Pode se dizer que o widget web original foi 
os banners vindos de Ad Servers.  
 
Os widgtes são mais usados por bloggers, usuáriode redes sociais, sites de leilão e donos de sites 
pessoais. Exemplos mais populares de sites que usam widgets são: Netvibes, Pageflakes, iGoogle 
e Yourminis.com. Os widgets são usados como um método de distribuição por redes de publicidade 
como o Google’s AdSense, por sites como Flickr, YouTube e por diversas empresas. 
 
Embora os usuários utilizem primariamente os Widgets web para melhorar sua experiência pessoal 
na web, ou a experiência de visitantes em seu próprio site, as empresas podem usar 
potencialmente os widgets web para elevar seus sites usando conteúdo através de feeds e 
funcionalidades de terceiros.  
 

 
YourMinis.com – Exemplo de Mashup e Widgets 

 
Links interessantes: 
 

• Arquitetura dos Web Services pela W3C - http://www.w3.org/TR/ws-arch/ 
• Mashup Awards Mashup  -  http://mashupawards.com/ 
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Software as a Service (SaaS) 
 

 

VISÃO CORPORATIVA 

ANTES 
Softwares em caixinha, instalados no 
computador de cada cliente. 

HOJE NA WEB 2.0 
Software aberto e leve, rodando na web e 
acessado via browser de qualquer lugar do 
mundo. 

 
 
Software as a Servide (SaaS) é um modelo de utilização e entrega de softwares onde um 
fornecedor desenvolve as aplicações para a web e as hospeda e as opera na Internet, assim como 
seus clientes operam tudo pela Internet. Os clientes não pagam para obter o software, mas sim para 
usá-los. Eles usam os softwares através de uma API acessível pela web, que geralmente são 
escritos usando Web Services. O termo SaaS se tornou o termo preferido da indústria de software, 
substituindo os termos anteriores como Application Service Provider (ASP), On-Demand e Utility 
Computing. 
 
O temos SaaS é associado a softwares corporativos e pensado como uma maneira de obter, a 
baixo custo, os mesmos benefícios dos softwares licenciados, que são associados a complexidades 
e custos iniciais altos. Aplicações como CRM (Ex.: Salesforce.com), Vídeo Conferência, RH, E-mail, 
são poucos dos exemplos de mercados que estão mostrando o sucesso do SaaS. A distinção entre 
SaaS e aplicações anteriores entregues também pela Internet é que as soluções no modelo SaaS 
foram desenvolvidas especificamente para elevar as tecnologias web como o browser (navegador), 
desse modo torná-los nativamente uma aplicação web. 
 

 
Exemplo da SaaS – Google Docs & Spreadsheets 

 
 
As principais características de um software entregue como SaaS de acordo com a IDC são: 
 

• O software precisa ser acessado, gerenciado e comercialmente disponibilizado na rede; 
 
• As atividades devem ser gerenciadas de forma centralizadas e não localmente em cada 

cliente, permitindo assim, que os clientes acessem as aplicações de forma remota através 
da Web; 

 
• A forma de entrega do software tem que usar nativamente o modelo um para muitos ao 

invés do modelo um para um, incluindo a sua arquitetura, preços, perceiros e características 
de gerenciamento; 
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• As atualizações precisam ser centralizadas, no qual elimina a necessidade de fazer 
download de pacotes e atualizações constantemente. 

 
As aplicações SaaS são geralmente precificados pela uso dos usuários, no qual pode haver 
cobranças adicionais por usar recursos extras. O rendimento do modelo SaaS para o vendedor é 
inicialmente mais baixo do que a venda de licenças tradicionais, mas ela é recorrente, e 
consequentemente visualizadas como previsíveis, parecida com o modelo de manutenção de 
softwares licenciados.  
 
Adocação do modelo SaaS 
 
O raciocínio tradicional para contratar sistemas de TI é pensar na economia de escala para a 
operação de aplicações, e o uso de aplicações SaaS cresceu dramaticamente, como noticiado por 
muitos analistas de mercado que cobrem o setor. Mas somente recentemente que o SaaS 
verdadeiramente floresceu. Algumas mudanças importantes na maneira no qual trabalhamos tornou 
essa aceitação possível. 
 

• Todos usam um computador: A maioria do mercado corporativo tem acesso a um 
computador e é familiar com o uso da web. Como resultado, a curva de aprendizado para 
uma nova aplicação é mais baixa e menos dispendiosa para a equipe de TI. 

 
• A computação em si já é uma commodity: No passado, os mainframes eram mantidos como 

uma vantagem estratégica. Mais recentemente, as aplicações foram vistas como um fato 
estratégico. Hoje, as pessoas conhecem seus processos de negócios e os dados em si – 
registros de cliente, fluxos de trabalhos e informações de preços – que importam. A 
computação e as licenças de aplicações são centros de custo, e assim sendo, eles são 
suscetíveis a redução de custo e terceirização. A adoção do SaaS pode também guiar a 
transformação da Internet em commodity. 

 
• As aplicações são padronizadas: Com algumas exceções específicas, a maioria das 

pessoas gasta a maior parte do seu tempo usando aplicações padronizadas. Exemplos 
disso são as aplicações de planilha eletrônica ou e-mail, onde a maioria dos usuários pode 
mudar de um sistema para outro facilmente, pois essas aplicações são suficientemente 
ambíguas e bem conhecidas por elas. Isso se torna mais evidente ainda se olharmos a 
quantidade de aplicações web de calendário, planilhas e e-mails, surgiu nos últimos anos. 

 
• Aplicações parametrizadas são usáveis: Nas aplicações antigas, a única maneira de mudar 

o fluxo de trabalho era modificando o código fonte. Mas, nas recentes aplicações web, 
novas funcionalidades significantes podem ser criadas através de parâmetros. Isso permite 
as empresas criarem diferentes tipos de lógica de negócios. Muitos fornecedores de SaaS 
permitem uma série de customizações dentro de um conjunto básico de funções. 

 
• Um fornecedor de software especializado pode atingir um mercado global: Uma empresa 

que desenvolve software para gerenciamento de RH para hotéis de luxo, com certeza 
possui dificuldade de encontrar mercado suficiente para vender suas aplicações. Em 
contrapartida, as aplicações hospedadas na web podem, instantaneamente, alcanças um 
mercado inteiro.  

 
• Os sistemas web são confiantes o suficiente: Apesar dos acontecimentos esporádicos e 

lentidão, a maioria das pessoas está querendo usar a Internet para disponibilizar seus 
negócios para os usuários finais. 

 
• A segurança é suficientemente acreditada e transparente: Com a ampla adoção do SSL, as 

empresas têm uma maneira de chegar às suas aplicações sem a complexidade de precisar 
configurar VPNs para os usuários finais. 

 
• A disponibilidade de tecnologias: De acordo com o IDC, as empresas que estão 

desenvolvendo tecnologias que permitem outras empresas rapidamente construir 
aplicações SaaS, serão importantes para guiar a adoção. Visto que o SaaS está 



 

 
45 

relativamente em sua infância, muitas empresas estão em processo de engenharia e 
planejamento de ferramentas e plataformas. 

 
• Como a adoção da banda larga vem crescendo rapidamente, e isso tem guiado a confiança 

das pessoas e das empresas em acessar remotamente suas aplicações com baixa latência 
e com uma velocidade aceitável. 

 

 
Exemplo de SaaS – Fauxto (Editor de imagens online e gratuíto) 

 
 

Links interessantes: 
 

• The Growth of Social Software- http://www.fastcompany.com/resources/networking/teten-
allen/120606.html 
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Colaboração e Arquitetura de Participação 
 

 

VISÃO CORPORATIVA 

ANTES 
Fale conosco. 

HOJE NA WEB 2.0 
Fale com todos. 

 
A lógica de Arquitetura de Participação é o coração do conceito Web 2.0, onde finalmente os sites 
param de empurrar conteúdo para seus usuários e passam a incluí-los em um processo de 
colaboração contínua. Isso os permite receber e dar contribuições em busca de reputação, onde o 
compartilhamento e descentralização da informação geram uma sensação de serem úteis para a 
rede, passando assim a ter um reconhecimento pelos seus esforços que muitas vezes é movido a 
uma ação viral. 
 
O YouTube é o exemplo atualmente mais conhecido de arquitetura de participação, onde o mesmo 
já representa aproximadamente 4% de todo o tráfego da Internet, tornando-o o site número 1 da 
Internet. Essa informação se torna mais impressionante quando lembramos que eles somente 
começaram em fevereiro de 2005.  
 
Sites como o YouTube, MySpace e Google, possuem em seu núcleo de projeto trabalhar 
agressivamente a “Inteligência Coletiva”. Isso significa que as ações dos usuários dentro de uma 
Arquitetura de Participação geram valor para a usabilidade e relevância dos conteúdos na rede. Ou 
seja, uma verdadeira aplicação que possui em sua essência a lógica da Arquitetura de Participação, 
é aquela que fica cada vez melhor quanto mais for usada. Um exemplo é o Google, onde ele fica 
mais inteligente cada vez que alguém otimiza um site (SEO), faz uma busca ou clica em um link. E 
isso possui uma reação imediata para a informação, melhorando a experiência de todos na rede. 
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É importante salientar que nada disso é realmente novo, na verdade é uma nova perspectiva da 
maneira com que as pessoas estão usando e contribuindo para a web, muito mais do que a Web 
em si. Portanto, estamos tratando de uma mudança de hábitos e pontos de vistas, não de 
mudanças tecnológicas.  
 
Tudo isso tem um efeito muito real em sites onde pessoas visitam e como eles produzem e 
consomem informação na Web. Na base disso tudo está a Inteligência Coletiva, onde contribuições 
em forma de texto, imagens, áudio, vídeo, etc , são usadas para enriquecer e organizar o conteúdo 
de forma mais relevante (folksonomia) em forma de resultados de busca, popularidade, estatísticas, 
tagging, etc.  O resultado é uma percepção melhorada do conteúdo e sua amplitude de relevância 
para os usuários.  
 
Mas o efeito de rede só se torna real se ele resultar em uma propagação de atenção sucessiva. Isso 
significa que quem somente consome conteúdo, também precisa contribuir. E o efeito de rede  é 
mais efetivo quando o conteúdo é carregado em um processo social viral, como ter uma ferramenta 
de enviar o conteúdo por e-mail aos amigos. De fato, no final de cada vídeo do YouTube há uma 
ferramenta dessa, tornando a sua arquitetura de participação efetiva. Outras ferramentas como 
disponibilizar a URL para colocar o vídeo em outros sites também torna a propagação mais fácil.  
 
É claro que você tem que ter conteúdo de valor ou as pessoas não voltará no seu site e não irão 
encaminhar o mesmo para os amigos.  
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As linguagens e tecnologias da nova Web 
 

 
As tecnologias que fazem parte desse novo conceito são apresentadas através de suas camadas: 
 
 

Camada de Apresentação 

Tecnologia Descrição Benefícios 

RIA Rich Internet Applications (RIAs) é 
definida pela Macromedia como a 
combinação da melhor funcionalidade de 
interface das aplicações desktop, com a 
capilaridade e baixo custo de 
desenvolvimento das aplicações Web e o 
melhor da interatividade e comunicação 
multimídia. O resultado final: uma 
aplicação provendo uma experiência para 
o usuário mais intuitiva, rápida e efetiva.  
 
Para ser mais específico: 
 

GREAT EXPERIENCES 
 = 

 GREAT BUSINESS 
 

� Interfaces mais rápidas e 
práticas incluindo validações 
e formatações em tempo real, 
sem a necessidade de 
inúmeros refreshs e/ ou 
submits; 

 
� Comportamentos de objetos 

como drag-and-drop; 
 
� A utilização de download 

progressivo de dados e 
conteúdo, de acordo com a 
banda do usuário; 

 
� Incorporar o melhor das duas 

funcionalidades da 
comunicação: interatividade 
de áudio e vídeo. 

Web Standarts Webstandards ou Padrões Web permitem 
a implementação de layouts em HTML 
muito mais fácil e rapidamente, além de 
tornar o site compatível com todos os 
navegadores que utilizam os padrões do 
W3C (Consórcio que regulamenta e define 
os padrões da web). A separação dos 
códigos que definem a apresentação 
(CSS), o conteúdo (HTML) e o 
comportamento (DOM) oferece a 
separação do conteúdo, apresentação e 
comportamento.  
 

� Leveza e estabilidade para o 
Website; 

 
� Manutenção mais fácil; 
 
� Tamanho de arquivo menor 

(economia de banda e 
velocidade no carregamento); 

 
� Maior acessibilidade para o 

usuário; 
 
� Compatibilidade com 

diferentes navegadores. 

AJAX AJAX (Asyncronous Javascript And XML) 
é o uso sistemático de Javascript e XML 
(e derivados) para tornar o navegador 
mais interativo com o usuário, utilizando-
se de solicitações assíncronas de 
informações. AJAX não é somente um 
novo modelo, é também uma iniciativa na 
construção de aplicações web mais 
dinâmicas e criativas. 
 
Assim, evitamos o "refresh" da tela, que 
incomoda tanto o usuário. 
 

� Roda o site e a aplicação 
web no próprio navegador do 
cliente; 

 
� Reduz processamento no 

servidor; 
 
� Apresentação baseada em 

padrões, usando XHTML e 
CSS; 

 
� Exposição e interação 

dinâmica usando o DOM; 
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É importante lembrarmos que o AJAX está 
dentro do conceito RIA. Podemos ter uma 
aplicação rica em RIA construída com 
AJAX, Flash, Flex entre outros.  

 
� Intercâmbio e manipulação 

de dados usando XML e 
XSLT; 

ATLAS Com o advento da versão 2.0 do 
ASP.NET, a Microsoft incorporou o 
conceito do AJAX tratando-a pelo nome 
Atlas. A tecnologia Atlas é um pacote para 
desenvolvimento web que integra um 
conjunto extensivo de bibliotecas e scripts 
no cliente. 

� As mesmas do AJAX, porém 
aumenta a produtividade de 
desenvolvimento das 
aplicações web, por ser 
integrado ao Visual 
Studio.NET. 

FLASH O Flash é uma tecnologia criada pela 
Adobe e o mais avançado ambiente de 
criação de websites interativos, 
experiências digitais e conteúdo móvel. 
Com ele podemos oferecer conteúdo rico 
com vídeo, gráficos, áudio, animações, 
etc. O Flash é um dos precursores do 
conceito RIA. 

� Permite a utilização de 
recursos multimídia em 
websites de forma simples e 
leve de serem baixados pelo 
usuário; 

 
� 99% dos computadores 

possuem o plugin do Flash. 
 
� Oferece ao usuário uma 

experiência mais rica e 
interativa; 

FLEX O Flex é uma tecnologia criada pela 
Adobe, atualmente a solução mais 
poderosa para a criação de aplicações 
ricas (RIAs) multiplataforma. Permite a 
criação de aplicações no estilo do Ajax, 
porém utilizando o plugin do Flash para 
rodar. 

� Permite o desenvolvimento 
rápido de aplicações RIA. 
Aplicações no conceito de 
sistema e não de websites. 

ASP.NET O ASP.NET é a camada de 
desenvolvimento de aplicações web da 
plataforma .NET da Microsoft. 

� Alto ganho de produtividade 
no desenvolvimento; 

 
� Os programas ASP.NET são 

compilados, o que traz 
rapidez e confidencialidade 
de código fonte, ou seja, mais 
segurança contra os hackers; 

 
� O suporte a diferentes 

navegadores, inclusive a 
geração de scripts de cliente 
é automática; 

 
� Um aplicativo Web pode ser 

escrito em qualquer 
linguagem suportada no 
.NET, inclusive misturando 
várias linguagens; 

 
� Uma poderosa arquitetura de 

"cache de páginas" permite 
otimizar a performance do 
servidor para níveis bem 
maiores que o ASP 
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tradicional ou seus 
concorrentes. 

Mashups ou 
Widgets 

Web Widgets são serviços on-line 
portáteis, que podem ser executados 
como uma página HTML separada, porém 
dentro de qualquer site, por qualquer 
usuário sem a necessidade de 
compilação.  
 
Widgets são serviços em forma de mini 
aplicações que combinam conteúdo de 
mais e uma fonte em uma experiência 
integrada. 

�  

 

Camada de Serviços (http) 

Tecnologia Descrição Benefícios 

C# O C# (pronuncia-se "c sharp) é uma nova 
linguagem criada pela Microsoft em 
conjunto com a arquitetura ".NET, para 
criar as regras de negócio de um sistema.  
 
Embora todas as quatro linguagens 
suportadas diretamente pela Microsoft 
(C#, VB.NET, C++, JScript) sejam 
bastante capazes, é justo dizer que o C# é 
a “linguagem de referência” do .NET pelas 
seguintes razões: 
 

� Foi feita a partir do zero para 
funcionar na nova plataforma 
mundial que é a Internet;  

� A maior parte das classes do .NET 
Framework e até mesmo o 
compilador JScript foram 
desenvolvidos em C#. 

 
O C# inclui idéias de várias linguagens de 
programação, mas é patente a influência 
das duas outras principais linguagens com 
as quais o principal criador trabalhou 
anteriormente: o Pascal do Delphi e o 
Java. Existem também claras influências 
do C++ e Smalltalk. 

� Robustez; 
 
� Produz performance na 

aplicação; 
 
� É a linguagem ideal para a 

criação de uma nova categoria 
de programas que aproveitam 
as oportunidades trazidas pela 
Internet; 

 
� O C# inclui idéias de várias 

linguagens de programação 
como Pascal, Delphi e o Java. 

Web Services É evidente que nenhuma empresa existe 
isolada. Todas têm obrigatoriamente 
relações comerciais e este relacionamento 
é o motivo da existência das mesmas. 
Então, devemos considerar que é mais do 
que desejável que se crie mecanismos 
para que isto aconteça da melhor forma 
possível, com velocidade e segurança. 
Boa parte desta tarefa pode ser feita 
através de Web Services. 
 

� Utiliza a linguagem XML para a 
troca de informações; 

 
� São "páginas web" para outros 

computadores e não para seres 
humanos com as páginas 
HTML tradicionais; 

 
� É a tecnologia que permite que 

computadores na Internet 
conversem entre si sem a 
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Vamos pensar no exemplo de previsão do 
tempo que já estamos acostumados a ver. 
Mas com Web Services podemos ir muito 
mais além e pensar em processos de 
negócios integrando toda uma cadeia de 
suprimento, por exemplo. 
 
No coração dessa visão está o conceito de 
operabilidade conjunta, ou seja, a 
capacidade de sistemas diferentes se 
comunicarem e compartilhar dados 
"seamlessly", sem estarem ligados entre 
si. Este é o objetivo dos Web Services. Um 
Web Service é uma aplicação lógica, 
programável, acessível e que usa o 
protocolo padrão da internet, para que se 
torne possível a comunicação transparente 
de máquina-para-máquina e aplicação-
para-aplicação. 

intervenção direta dos usuários; 
 
� Oferece uma nova proposição 

de negócios às empresas, 
abrindo um novo universo de 
oportunidades; 

 
� Por ser arquivo texto, pode ser 

interpretado em qualquer 
plataforma ou sistema 
operacional e não apresenta 
problemas quando encontra um 
firewall, já que não apresenta 
risco de segurança. 

XML XML é a abreviação de Extensible Markup 
Language (Linguagem extensível de 
formatação). Trata-se de uma linguagem 
que é considerada uma grande evolução 
na internet. 
 
O XML é uma especificação técnica 
desenvolvida pela W3C (World Wide Web 
Consortium - entidade responsável pela 
definição da área gráfica da internet), para 
superar as limitações do HTML, que é o 
padrão das páginas da Web. 
 
A linguagem XML é definida como o 
formato universal para dados estruturados 
na Web. Esses dados consistem em 
tabelas, desenhos, parâmetros de 
configuração, etc. A linguagem trata de 
definir regras que permitem escrever 
esses documentos de forma que sejam 
adequadamente visíveis ao computador. 

� Descreve e transporta dados 
como um banco de dados; 

 
� Apresenta dados em uma 

formato universal e até mesmo 
interpretável por seres 
humanos; 

 
� Permite a troca de dados de 

forma transparente entre 
plataformas diferentes; 

 
 

RSS RSS (Really Simple Syndication) é um 
jeito novo e prático de ficar informado. 
Com ele você pode reunir informações de 
seus sites preferidos em uma única tela e, 
como num programa de e-mail, ser 
avisado das novidades assim que elas são 
publicadas na internet. 
 
Ao invés do usuário ter que ficar entrando 
no site para ver se há novidades, o site vai 
até o usuário, mostrando as novidades. 
 
É importante destacar que o RSS é um 
formato baseado na linguagem XML. 

� É possível reunir em um único 
ambiente conteúdos produzidos 
por diversas fontes, sem a 
necessidade de acessar cada 
um dos sites responsáveis por 
eles; 

 
� Você passa a ver notícias em 

seu computador em tempo real; 
 
� Tudo é automático, a 

informação corre atrás de você 
e não o contrário. 
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Camada de Informação (Inteligência Coletiva) 

Tecnologia Descrição Benefícios 

SQL Server O Microsoft SQL Server é uma base de 
dados que tem a capacidade de suportar 
os sistemas de missão crítica mais 
exigentes do mercado.  
 
Ele proporciona às empresas 35% de 
aumento na velocidade dos processos 
transacionais, uma avançada solução de 
Business Intelligence e melhorias na 
produtividade do desenvolvimento de 
aplicações. 
 

� O SQL Server oferece uma 
disponibilidade de 99,999%; 

 
� Oferece aumento de 35% na 

velocidade dos processos 
transacionais em relação aos 
seus concorrentes; 

 
� Oferece 40% mais 

produtividade no tempo de 
desenvolvimento por ser 
integrado ao Visual Studio.NET; 

 
� Maior segurança em 

criptografia; 
 
� Possui uma plataforma de BI. 

Dashboards Pense no dashboard como uma coleção de 
informações úteis para o tomador de 
decisões. 
 
Trabalhar com indicadores de performance 
é hoje uma necessidade. Através de 
números, gráficos e charts, pode se ter a 
mão o rumo de uma empresa, e com uma 
melhor percepção do negócio, pode-se 
investir mais a fundo em alguma idéia 
específica ou mesmo recuar na hora 
correta. 
 
Dashboards são recursos base para o 
Business Intelligence. 

� Panorama de sua empresa ou 
aplicação em tempo real; 

 
� Permite a rápida tomada de 

decisões; 
 
� Permite que a empresa trabalhe 

com a metodologia Balanced 
Scorecard (BSC); 

 
� Favorece a divulgação das 

informações de forma mais 
ilustrativa. 
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� Conheça 
 
• Ingredientes para reconstruir um site em Web 2.0 

• Cinco técnicas para usar a Web 2.0 como forma de re inventar o 

relacionamento com seus clientes 

• Dez maneiras de tirar vantagem da Web 2.0 

• Como fazer uma aplicação rica para a Internet de su cesso (RIA) 

• Como os Web Services automatizarão o mundo dos Negó cios 

• Enterprise Mashups 

• E-Commerce 2.0 

• Mídia Social – A Ascenção da Plataforma do Consumid or como Mídia 

• Cinco Regras do Social Media Optimization (SMO) 

• A métrica para a nova web é Stickiness 

• Second Life definitivamente Não é um jogo. É Web 2. 0 em um mundo 

virtual 
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Ingredientes para reconstruir um site em Web 2.0 
 

 
Considerando que você provavelmente deseja transformar o seu site atual em um site Web 2.0, é 
importante você saber como casar as suas necessidades com o desenvolvedor Web 2.0, o que não 
é uma tarefa fácil. O problema é que nessa nova era da web, subir uma página cheia de links com 
algumas imagens não é mais o suficiente para atrair visitantes ao seu site. Hoje, os sites precisam 
de mais interação, ter maior usabilidade e experiência para o usuário. 
 
Para isso, você tem que ser empático ao usuário e se perguntar: “O que este site fará por mim?”. 
Acima de tudo, lembre-se de encarar a web como uma nova interface de aplicação com 
características únicas. Não tente replicar interfaces de aplicações desktop ou de materiais 
impressos.  
 
Para construir um projeto de Web 2.0, avalie sempre a contratação de expertise ao invés de fazer 
internamente. Caso você tenha uma equipe de TI, mais especificamente de Web, procure alugar 
software como serviço.  
 
Vamos olhar mais detalhadamente alguns ingredientes: 
 
 
Implantando Ajax 
 
O melhor conselho é migrar as funções do seu site para Ajax devagar. O Ajax é uma coleção de 
tecnologias e técnicas de programação que permite um desenvolvedor construir interatividade, 
usabilidade e velocidade de resposta em aplicações Web. O Ajax combina um conjunto de 
linguagens de programação que inclui JavaScript, Dynamic HTML (DHTML), Extensible Markup 
Language (XML), Cascading Style Sheets (CSS) e o Document Object Model (DOM). Essa 
combinação, se bem usada, lhe ajudará a reduzir custos e melhorar a experiência do usuário.  
 
Uma experiência interativa na Web pode ser produzida de diversas formas, incluindo a utilização de 
Flash ou controles Active X. Entretanto, alguns desenvolvedores estão migrando para componentes 
Ajax por causa dos problemas que essas outras tecnologias apresentam, como por exemplo, a 
necessidade do usuário precisar de um plugin ou até mesmo ter que comprar o Flash para 
desenvolver, enquanto o Ajax é aberto.  
 
O Ajax possui a vantagem de ajudar a transformar inteiramente uma experiência de compra on-line 
em algo mais usável e útil, por exemplo. Ao invés dos usuários esperarem por uma página inteira se 
recarregar, o Ajax permite que partes específicas da tela sejam atualizadas. A vantagem disso é, 
quando bem feito, a página Ajax pode ser uma melhor experiência de interface com o usuário do 
que a página tradicional de HTML que usa submit/refresh.  
 
O Ajax também ajuda muito no tratamento de formulários e listas, podendo ser usado, 
primariamente, para permitir o refresh de um subconjunto de dados em um formulário, para que o 
formulário inteiro não precise ser recarregado. Tipicamente, podemos usar o Ajax para repopular 
conteúdos de listas drop-down, ou validar dados antes de serem submetidos ao servidor. Mas 
lembre-se que a utilização do Ajax é mais eficiente quando usado para pequenos toques e não 
aplicar Ajax em tudo no site, fazer isso só determinará um maior tempo para desenvolver o site e 
ainda correr o risco de tornar tudo muito lento. 
 
Finalmente, não se esqueça de testar bastante o site em diversos browsers, com diversas 
configurações, para ter certeza de que tudo está funcionando. Lembre-se também de sempre usar 
padrões web para o desenvolvimento.  
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Outras Ferramentas e Técnicas 
 
Se você não possui uma equipe interna e conhecimento para lidar com todo esse alfabeto de 
tecnologias, escolha bem por onde começar. Eu o aconselho a começar com o CSS ou RSS, 
aprendendo a escrever HTML nos padrões web e com estilos CSS ao invés de manter o código 
cheio de tabelas. Tabelas enviam mais dados para os cliente, oferece menos estilo e controle 
quando você quer colocar elementos em diferentes lugares na sua página. O RSS também é útil e 
mantém as pessoas atualizadas rapidamente, como por exemplo, rastrear mudanças de preços.  
 
O novo estilo dos sites não está embasado em ícones dançantes, está em pensar em quais tipos de 
dados você pretende ter e onde cada um irá residir de modo que facilite a vida do usuário. 
 
Um grande desafio é integrar dados de diferentes fontes: dados de segurança, negócios, etc. A 
maioria das pequenas empresas não terão acesso a boas maneiras de efetivamente publicarem 
seus dados de negócio. E algumas empresas grandes terão problemas também, particularmente, 
integrando diferentes fontes de dados de forma coerente em um único lugar. 
 
Há algumas maneiras de integrar esse conteúdo e tornar os sites mais dinâmicos. Usando feeds 
RSS e o conceito de Web Services, como as APIs do Google, por exemplo, são formas de manter 
seu site atualizado com um verdadeiro valor agregado fornecido por cliente e parceiros.  
 
Quando tiver terminado a codificação, lembre-se que verificar o trabalho através de ferramentas 
gratuitas como o validador de CSS e HTML da W3C, e o validador de Feeds 
(www.feedvalidator.org). Outros validadores se encontram aqui. 
 
 
Gerenciamento de Projeto 
 
Não podemos deixar de passar pelo tópico Gerenciamento de Projeto. Assim como em qualquer 
outro projeto de programação, há um pequeno conjunto de requerimentos e entendimentos, onde 
você deve passar antes de botar a mão na massa.  
 
A maioria dos problemas com atrasos em cronograma e verba podem ser associados a não ter uma 
clara idéia do que supostamente deveria ser construído. Portanto, nunca vá direto para o código 
sem antes ter tudo planejado e gerenciado. Eu recomendo que a metodologia apresentada pelo 
PMBOK do Project Management Institute (PMI) seja seguido. 
 
Quando você estiver procurando uma empresa ou um consultor, saiba bem quem você está 
contratando (veja o quadro abaixo). Qualquer um com um computador, Photoshop, e um 
Dreamweaver pensa que é um desenvolvedor web. Tome cuidado com isso. 
 

Contratando seu Próximo Fornecedor Web 

1. Encontre empresas que desenvolvem aplicações web para resolver problemas de 
negócio e não porque são legais ou bonitinhos. 

2. Encontre empresas que se preocupam e tem expertise em comunicação digital. Que não 
sejam simples desenvolvedores. 

3. Encontre empresas que tenham experiência comprovada, com exemplos de aplicações já 
desenvolvidas. 

4. Encontre empresas que tenham uma atuação junto as comunidades ou sites do meio. 
Atuações como contribuições de artigos, fórums, etc.  

5. Encontre empresas que trabalhem como um time integrado ao cliente. 

6. Encontre empresas que mantenham constante comunicação com seus clientes e seus 
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negócios, criando novas idéias e soluções ao invés de entregar o contratado e ficar 
parado. 

7. E acima de tudo, procure empresas que estão sempre envolvidos com novas tecnologias. 

 
Para terminar, tenha um cronograma de entregas progressivas ao invés de esperar tudo ficar pronto 
para implantar somente no final do projeto. Você pode implantar a parte de estilos primeiro e 
receber alguns feedbacks, enquanto o resto vai sendo desenvolvido.  
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Cinco técnicas para usar a Web 2.0 como forma de re inventar 
o relacionamento com seus clientes 
 

 
Se aplicarmos as técnicas da Web 2.0 em uma empresa, teremos alto valor de relacionamento com 
o cliente, e até mesmo com parceiros e fornecedores. Particularmente na indústria de serviços, a 
conversação bidirecional da Web 2.0 permite um feedback instantâneo, rápida evolução de ofertas 
através de co-inovação com as pessoas que realmente estão usando os produtos e até mesmo 
verdadeiras relações onde seus clientes são também seu principal fornecedor. A Web 2.0 
essencialmente descreve o que funcionou bem na Web 1.0 e empresas como Amazon 
transformaram essa comunicação bidirecional com os clientes em estado da arte virtual, fornecendo 
melhores serviços para seus clientes como resultado de colaborações como recomendações e 
avaliações de produtos pelos consumidores, etc. 
 
Perante a análise da Gartner, todas as empresas devem adotar uma arquitetura e estratégia Web 
2.0 até 2008. Aqui está uma pequena lista de maneiras de como aplicar a Web 2.0 para construir 
um relacionamento com o cliente de alto valor: 
 
1. Estabelecer nativamente Usabilidade e Experiênci a para o Usuário; 
 

A maioria dos web sites tradicionais ainda são muito complexos, difíceis de usar e navegar e 
acabam falhando ao invés de tornar fácil fazer negócios.  
 
O uso de HTML estático, forçando o carregamento de página e refreshs, muitos menus e links 
para clicar (o usuário fica perdido) e muito conteúdo em uma única página (o usuário fica 
cansado para ler). Ao contrário, aplicando as técnicas da Web 2.0, os sites se tornarão 
extremamente simples com um bom design, de fácil navegação (navegação muitas vezes 
intuitiva) e com ótima usabilidade. As interfaces feitas em Ajax são ótimas, mas com pouco 
poder de design, o uso do Ajax pode ainda resultar em uma péssima interface, caso caia nas 
mãos dos designers “errados”. 
 
E para finalizar, quanto menos a sua aplicação é usada, mais simples ela deverá ser, porque os 
usuários poderão esquecer de como ela funciona.  
 
 

2. Permitir, incentivar e coletar as contribuições do Usuário; 
 

Seus clientes quase sempre são a sua melhor fonte de informação sobre seus produtos. De 
fato, seus clientes sabem mais sobre eles do que você. Portanto, permita essa vasta maré de 
conhecimento e colete feedbacks, críticas, dicas, sugestões, preferências, conversas entre seus 
clientes e até mesmo conversas entre sua empresa e seus consumidores (se eles aprovarem 
isso). Esses últimos dois, se tornarem públicos, podem formar verdadeiras comunidades e 
permitir que seus melhores clientes ajudem outros clientes quando você não puder. Se você 
estiver no negócio de fornecer conteúdo, permita-os participarem desse fornecimento e 
compartilhar com outros usuários.  
 
 

3. Permitir a formação de comunidades; 
 

Se os seus clientes gostam do que você vende, eles formarão comunidades on-line, mesmo se 
você não aprovar. Nessas comunidades eles compartilharão idéias e informações, criarão uma 
atmosfera de entusiasmo, ajudarão outros consumidores, organizarão eventos on-line, etc. 
Além disso, a comunidade mostra uma tendência de que os consumidores estão deixando de 
comprar produtos para comprar as experiências que esses produtos trazem e a própria 
comunidade em si, torna-se uma experiência para eles. Felizmente construir uma comunidade 
hoje em dia é relativamente fácil. Por exemplo, plataformas como Drupal and CivicSpace estão 
levando as melhores práticas da web, combinando as comunidades on-line com as técnicas da 
Web 2.0.  
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Para finalizar, do ponto de vista de custo/benefício, uma comunidade on-line pode manter a sua 
base de clientes mais unificada e auto-sustentável, além de colocá-los sempre a frente de sua 
marca, aumentando a oportunidade de gerar novos negócios. 
 
 

4. Tornar-se uma plataforma aberta, permitindo reut ilização de serviços (SOA); 
 

Imagine-se permitindo que outros sites utilizem a sua base de informações. Informações não 
estratégicas e vitais é claro, para fornecer aos usuários uma forma mais rápida de agregar valor 
ao seu próprio negócio. Isso é o que chamamos de SOA Global, uma arquitetura orientada a 
serviços que permite a interoperabilidade entre informações de diversas fontes através de web 
services. Tornar-se uma plataforma aberta não significa fornecer gratuitamente a informação, 
você pode monetizá-la como a Amazon fez. Outros sites permitiam a pesquisa e venda de livros 
da base da Amazon, sem mesmo precisar entrar no site da Amazon, assim o site que vendeu 
ganha comissão. Se isso ainda está um pouco longe pra você, tente começar por outros 
recursos como feeds RSS para notícias entre outras informações, no qual permitirá que seu 
usuário leia seu conteúdo sem ao menos precisar entrar no seu site.  
 
 

5. Permitir sociabilidade e personalização para aco ntecer o que chamamos de Self-Evolving 
CRM. 

 
As técnicas sociais e colaborativas da Web 2.0 provêem uma estrutura maleável no qual 
fornece serviços ricos de CRM, que podem ser customizados individualmente pelos visitantes e 
altamente automatizados. Exemplos dessa estrutura são os Web Parts ou Meshups de previsão 
do tempo ou notícias do Google, que permite o usuário customizá-los ao ponto de ter somente 
informações relevantes a ele, como previsões somente da cidade de São Paulo ou notícias 
somente sobre política. Toda vez que o usuário voltar ao seu site, o mesmo estará 
automaticamente configurado para os gostos do dele, trazendo assim alta produtividade. 

 
Há muitas outras maneiras de aplicar as idéias da Web 2.0 para melhorar a até mesmo 
reinventar o relacionamento com o cliente, mas essas são algumas das idéias primordiais. 
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Dez maneiras de tirar vantagem da Web 2.0 
 

 
Aqui está uma lista das maneiras mais significantes de adicionar as capacidades da Web 2.0 em 
sua aplicação.  
 
1. Incentive contribuições sociais com benefícios i ndividuais 
 

Esse é um dos principais ingredientes para se criar uma boa aplicação social. O serviço de 
favoritos social, del.icio.us, faz isso talvez melhor do que os outros. A idéia é que a maioria das 
pessoas não gastará o seu tempo para contribuir com conteúdo ou enriquecer um site sem ao 
menos ganhar algo em troca. Com o caso de favoritos social, os seus favoritos são únicos e 
relevantes pra você, ao menos que compartilhe com outras pessoas que têm a mesma 
afinidade que você. Assim, você fica sabendo de links que também te interessa. O principal 
conceito aqui é fornecer motivação pessoal para uma contribuição individual e envolver o 
usuário em outros tipos de participação que continuará melhorando o serviço como um todo 
para qualquer outra pessoa. 

 
 

2. Permita a edição de conteúdo sempre que possível  
 

A Web em si é uma co-criação de conteúdo e sites por usuários em uma escala massiva e 
global. Armado com o conhecimento individual de cada usuário dessa grande massa, você 
pode tirar vantagem desse fato, onde nenhum de nós tem o conhecimento de todos. Sites Wikis 
tormam isso realidade, e permitem cada página ser “editável” por qualquer um que tenha 
permissão. Essa vantagem dá as pessoas uma condição de donos e os levam a imergir no 
trabalho e contribuir com aquilo que você oferece, tudo isso porque você os permitiu ter a 
habilidade de mudar um conteúdo a um certo nível. As melhores aplicações Wiki gravam 
versões de todas as mudanças, para não causar nenhum dano no conteúdo quando 
necessário. Observe que há usuários que querem prejudicar e escrever besteiras, porém há 
maneiras de controlar isso através de um mediador. 

 
 

3. Incentivar o uso dos seus serviços por outras fo ntes 
 

Pressuponha que outros sites achem útil o seu serviço ou informação. Portanto, não os 
bloqueie a utilizarem a sua informação no site deles por causa de limitações no design ou 
porque está muito complexo. Isso significa usar técnicas e tecnologias amigáveis. Usando XML 
sobre http ao invés de SOAP ou WS-*. Use formatos simples de XML ao invés de ter que usar 
schemas complexos e validação XSD. Faça as suas funcionalidades Ajax serem instanciáveis 
por outros sites como Google Maps faz. Construa serviços simples, dinâmicos, com interfaces 
diretas ao invés de serviços complexos, estáticos, com interfaces bizantinas. Documente como 
os seus serviços trabalham e, por favor, publique-os em um lugar fácil de se encontrar.  

 
 

4. Forneça Experiências contínuas e interativas par a os usuários 
 

Aplicações com muitos carregamentos de páginas estavam na moda há cinco anos atrás. As 
pessoas são muito ocupadas hoje em dia e não podem perder tempo esperando 5 a 10 minutos 
de carregamento de página, correndo o risco de travar no loading, principalmente se eles 
utilizam o seu site ou aplicação diariamente ou semanalmente. Já se deparou com formulários 
que ao clicar em uma “combo” de país, a página submete ao servidor e aquela página branca 
aparece até que a lista de estados se popule. Pois é, ainda bem que temos técnicas de 
programação como Ajax ou até mesmo Flex e Flash. Eles podem fazer muito melhor do que o 
exemplo que citei utilizando o modelo Rich Internet Application (RIA). Você pode publicar uma 
aplicação inteira em uma única página. É claro, você não precisa desenvolver uma interface em 
Ajax para ela ser Web 2.0, mas para muitos tipos de aplicações, é praticamente obrigatório a 
utilização dele. 
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5. Garanta que o seu site oferecerá seu conteúdo em  forma de feeds ou web services 

 
A Web está se tornando cada vez mais dados puramente ditos ao invés de páginas web em 
HTML. Não tem certeza disso? Pense na home page do Google. Virtualmente não há 
apresentação e o serviço primário fornece listas simples de resultados de busca ou dados 
puros. Você não vai ao Google por causa do design ou apresentação. Não é só isso, mas tudo 
tende a ser um feed RSS no futuro. Você pode não saber ainda o que é um feed RSS, mas há 
chances de usar um e nem saber através de uma simples visita a um site que provê conteúdo 
de outro site através de RSS. Além disso, os usuários na Web, particularmente os mais 
recentes e influenciadores, estão usando cada vez menos e menos um navegador como a 
Internet Explorer, e cada vez mais e mais um agregador RSS. Portanto, se você não usar RSS 
ou Web service no seu site, estará condenado a ficar ilhado e os usuários não terão escolhas 
ou opções para dar continuidade a navegação. 
 
 

6. Permita os usuários construírem suas reputações 
 

Todas as comunidades são construídas por grupos de pessoas que geralmente se respeitam. 
Isso pode ser simples como associar um usuário com seu userID ou pode ser um sistema de 
rastreamento de reputação como o Mercado Livre. Isso implica que os outros usuários estão 
cientes um do outro, e suas ações são visíveis e transparentes. O velho ditado aparece aqui, 
não faça nada que você não queria que o mundo todo saiba. Assim, as pessoas agem de forma 
mais responsável e se tornam mais espertas e sabem que a cada ação que façam a sua 
reputação estará em jogo. Permita os seus usuários construírem sua reputação enquanto 
interagem com o seu serviço. Alcançar um bom balanço entre a privacidade e a reputação pode 
ser muitas vezes difícil, mas os resultados valerão à pena. 
 
 

7. Permita contribuições menos dispendiosas para su a informação 
 

Enquanto permitir que os usuários editem as informações de suas páginas e conteúdos é um 
recurso muito bom, há usuários que não se interessam por isso ou que simplesmente não 
possuem tempo para isso. Portanto, oferecer a eles uma maneira mais rápida de contribuição 
como tagging, ranking, pontuações e até mesmo simples comentários, é uma solução eficiente. 
Nesse caso o conteúdo original não é alterado, porém fornece uma informação útil que é 
agregada pelos usuários. O exemplo mais “quente” no momento é o Digg, que permite os 
próprios usuários criarem a notícia e outros elegerem a notícia relevante ou não. As notícias 
mais relevantes através de pontuações são mantidas em destaque. 
 
 

8. Dê aos usuários o direito de reorganizarem o con teúdo 
 

Na Web 2.0 ninguém é obrigado a engolir o conteúdo ou interface que você oferece, portanto, 
dê a eles a possibilidade de reorganizarem a interface e seus conteúdos a gosto. Porém, é 
claro, para os casos corporativos há limitações para que a marca da empresa ou linha de 
caracterização da mesma não seja prejudicada. O site da Road Runner possui uma pitada 
desse exemplo corporativo, outro exemplo mais liberal é o Pageflakes. Mas lembre-se, de nada 
adianta dar aos usuários a habilidade de reorganizar suas informações e serviços, se sua 
política de licença não os permite fazerem isso legalmente. Sugestão: Aprenda mais sobre 
Creative Commons license. 
 
 

9. Reuse serviços de outros sites agressivamente 
 

Um dos problemas clássicos de desenvolvimento é a necessidade de reinventar a roda. 
Felizmente, a barreira da reutilização está rapidamente acabando com o advento dos web 
services e RSS. Mas os modelos leves de programação Web 2.0 também abaixam os custos de 
reimplementação de funcionalidade. Mas a recriação de conteúdo ainda é extremamente difícil 
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e, portanto paga grandes dividendos para reusar os bancos de dados do Google Maps, 
Craiglists, e EVDBs do mundo. De fato, com a Web 2.0 a maioria dos conteúdos e 
funcionalidades irá, eventualmente, ser somente ligados ao invés de criados de um rascunho, e 
isso mostra o porquê da capacidade dos mashups serão cada vez mais quentes. 
 
 

10. Divida a sua aplicação em pequenas sub-aplicaçõ es 
 

Não construa aplicações Ajax gigantes em uma única página. Isso significa não construir um 
grande canivete suíço que tenta fazer de tudo. Isso significa construir uma funcionalidade de 
cada vez, para fazer uma coisa bem feita e então, partir para o próximo serviço. Permita que 
seu conteúdo e funcionalidade cresçam de forma orgânica. Faça com que seja fácil a 
manutenção do mesmo. Aprenda como desenvolver funcionalidades que possam ser 
remontadas, reorganizadas e até mesmo estendidas naturalmente por outras aplicações. Dessa 
forma os outros reusarão as suas aplicações facilmente. 
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Como fazer uma aplicação rica para a Internet de su cesso 
(RIA) 
 

 
Rich Internet Applications (RIAs) possui a vantagem da interatividade das aplicações client, 
oferecendo uma experiência na web mais intuitiva e efetiva. Ele combina a interatividade das 
aplicações desktop com a flexibilidade e custo de uma aplicação web tradicional, criando assim, 
uma única e integrada experiência para o usuário. A aplicação no cliente se conecta com as já 
existentes no servidor usando uma arquitetura assíncrona client/server que é segura, escalável e 
mantida para que o modelo de orientação por serviços seja adotado pelos web services. O 
crescimento da adoção da tecnologia rica é um passo evolucionário que não substituirá o HTML, 
porém, estenderá os browsers e os dispositivos para terem interfaces mais efetivas e intuitivas. Indo 
um pouco mais além, a tecnologia suporta animações gráficas, vídeo, áudio, comunicação 
bidirecional e formas complexas, provendo um ambiente mais robusto e significante para o 
desenvolvimento de interfaces e aplicações ricas para o usuário. 
 
 

 
RIA combina o melhor do Desktop, Web e Comunicações. 

 
 
Uma Experiência Ideal 
 
O conjunto de qualidades que, quando integradas fazem a melhor experiência interativa, é: direto, 
focado, conectado e consciente. As aplicações que tiverem todas essas qualidades, juntamente de 
um design centrado no usuário, irão maximizar a usabilidade e a satisfação do consumidor. Veja 
abaixo: 
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Experiência Direta 
 
Uma aplicação interativa produz uma experiência direta para o usuário quando o mesmo fornece 
uma resposta imediata e uma transição nativa entre ferramentas, modalidades, estados, 
visualizações entre outros pontos focais dentro da aplicação. O fluxo de trabalho é contínuo, sem 
interrupção desnecessária ou refreshs pela operação da aplicação. Os usuários permanecem no 
controle o tempo todo e podem completar suas tarefas da maneira mais conveniente. 

 
Ex.: FlexStore 
 
 
Experiência Focada 
 
Uma experiência focada deve transmitir uma proposta claramente definida desde o início e ser 
constantemente reforçada. Além de fornecer uma interação direta, o sistema de lista na Figura 
abaixo é um ótimo exemplo de um design focado. Esse design apresenta todas as informações 
disponíveis na lista de imóveis para uma região em particular. Não há nenhum erro de modalidade e 
erros de navegação são praticamente impossíveis de acontecer. A única decisão de navegação que 
os usuários precisam ter, é escolher o tipo de propriedade que desejam ver. Aplicações com design 
focado deixam de abranger tudo para todas as pessoas, nesse sentido eles se concentram em 
poucas coisas – ou até mesmo em uma única coisa – e o fazem bem feito. 
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.  
Passaporte Hopi-Hari, todo processo de compra numa única tela – (www.passaportehopihari.com.br) 

 
 
Experiência Conectada 
 
Com a explosão da rede sem fio e da transmissão de dados via celular, as aplicações serão cada 
vez mais capazes de oferecer acesso contínuo aos recursos que precisarem, independente de onde 
for a localização física dos usuários. As aplicações irão conectar com outros aplicativos e fontes 
remotas de dados para trocar nativamente informações e facilitar as tarefas dos usuários. Elas 
também ajudarão os usuários a se conectarem com outros aplicativos de forma colaborativa que 
excede os limites da barreira geográfica. 
 
  
Experiência Consciente 
 
As aplicações parecem ser conscientes do que os usuários estão tentando fazer quando 
reconhecem o contexto de operação (localização, objetivos, tarefas, aplicações) e usa essa 
informação para facilitar as necessidades das tarefas e dos próprios usuários. A habilidade para 
capturar, manter e reusar informações nunca foi o forte do software interativo, mas isso será um 
fator crítico de sucesso para levar o usuário ao próximo nível de experiência. Ninguém quer entrar 
repetidamente com os mesmos dados, configurar as mesmas opções ou responder as mesmas 
perguntas. Imagine um módulo de diálogo que adiciona dinamicamente um botão “Sim para todos” 
depois que o usuário clica “sim” várias vezes em seqüência para responder a mesma confirmação. 
Simples aceleradores como esse são altamente necessários, possuindo um valor extremo no uso 
diário de aplicações e tarefas. 
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Links interessantes: 
 

• A Step-by-Step Guide to Building an Application with Flex - 
http://www.adobe.com/devnet/flex/articles/getting_started.html 

 
• A resposta ao Flash (Silverlight da Microsoft) - 

http://idgnow.uol.com.br/computacao_corporativa/voce/idgcoluna.2007-07-16.8013851469 
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Como os Web Services automatizarão o mundo dos Negó cios 
 

 
Web Services é um novo modelo de negócios para a Internet, mas para entender melhor esse 
modelo é importante compreender os motivos pelo qual o mercado sentiu a necessidades de criá-lo. 
Todos sabem que tivemos o chamado "estouro da bolha" no início do ano 2000, isso ocorreu 
porque as ações ligadas ao mercado de Internet estavam supervalorizadas. Porém, nos primeiros 
anos a Internet não estava pronta para implementação de negócios, tivemos uma impressão que 
não correspondia à realidade.  A realidade dos dados isolados. 

Então, analisando o real problema dos aplicativos de software, tradicionalmente foram criados para 
interagir com as pessoas de dentro da empresa e não com outros aplicativos. Faltava uma infra-
estrutura de serviços, aplicações falando com aplicações usando a Internet como meio, ou seja, 
uma plataforma de Web Services. Essa plataforma permite que as aplicações, os serviços e 
dispositivos móveis trabalhem juntos como soluções conectadas que levam a Web para além do 
browser, simplificando o trabalho dos usuários, facilitando o funcionamento dos negócios.  

A partir do momento em que os dados da empresa estão disponíveis fora dela, eles podem ser 
recombinados com outros dados de outras empresas, formando novos processos integrados de 
negócios, garantindo assim, a interação entre máquinas e serviços com baixo custo. Um novo 
contexto de oportunidades será criado. 
  
É inegável que os Web Services estejam gerando uma grande transformação na Internet, por ser 
filho da linguagem XML (extensible Markup Language), torna-se possível que as transações entre 
empresas aconteçam com grande velocidade e facilidade. Por ser arquivo texto, pode ser 
interpretado em qualquer plataforma ou sistema operacional e não apresenta problemas quando 
encontra um firewall, já que não apresenta risco de segurança. Por último, é um padrão controlado 
por um órgão independente, o W3C (World Wide Web Consortium).  

Um exemplo de indústria que se beneficiará muito com Web Services, é a de viagens. Os pacotes 
de viagens são compostos por consultas e reservas feitas pelas companhias aéreas, empresas de 
aluguel de automóveis, hotéis e afins. Um agente de viagem, portanto, precisa lidar com muitos 
parceiros. Os serviços na internet, neste caso, permitem que esse profissional tenha acesso a mais 
opções de fornecedores. Os benefícios dos Web Services serão observados claramente, à medida 
que mais e mais parceiros dessas companhias acessarem essa interface.  
 
Num estudo realizado pelo Yankee Group com 437 empresas de diversos setores e tamanhos, das 
empresas com mil a 1.999 empregados, 59% têm planos de usar Web Services nos próximos doze 
meses. Entre grandes empresas, 79% disseram que Web Services aumentaram sua capacidade de 
colaborar com parceiros externos, 59% diminuíram custos e 71% reduziram a complexidade em seu 
sistema de computação distribuída. Além disso, 66% das empresas esperam que os Web Services 
ajudem a aumentar a receita dentro de dois anos. 
 
Pode parecer simplista ter a visão de que, quando os Web Services automatizarem toda a cadeia 
de cada mercado, haverá poucos seres humanos no departamento de TI e a cultura corporativa 
mudará significativamente, em escalas maiores do que pensamos. 
 
Como o seu negócio mudará quando os computadores fizerem o que sua equipe faz hoje? 



 

 
67 

Enterprise Mashups 
 

 
Na última década, as novas ideais originadas pelo mundo corporativo eram transportadas para o 
mundo dos consumidores algum tempo depois (coisas como banco de dados, redes 
computacionais, servidores de arquivos, e por aí vai). Entretanto, na era da Web 2.0, as novas 
idéias estão sendo germinadas e lançadas mais pelo mundo dos consumidores do que do pelo 
espaço corporativo.  
 
Os mashups são exemplos de criações emergentes de pessoas comuns na Web; novas aplicações 
de alto valor criadas a partir de outros pedaços de aplicações de alto valor. A técnica de usar o 
browser em si como o local para uma rápida integração, em tempo real, de funcionalidades 
(widgets) e serviços, apresentaram o quão fácil uma integração pode ser feita no ponto de vista de 
consumo, através de tecnicas simples como Ajax. Pela perspectiva corporativa, isso fez com que 
muitas pessoas parassem para ver a facilidade de usar mashups para integração, comparadas a 
outros métodos formais e caros usado por empresas. 
 
Aceitando que informações, interfaces visuais, e softwares podem ser remixados e combinados em 
múltiplos níveis de uma aplicação, isso significa que os mashups não são somente integrações 
baseadas em browser ou interface, mas podem ser feitas no lado do servidor também. Veja os 
diferentes tipos de mashups: 
 

• Mashup de Apresentação:  Esse é a forma mais básica de mashup no sentido que os 
dados e as funcionalidades subjacentes não se encontram. As informações e o layout são 
recuperados e um deles é colocado perto do outro. Muitos dos Ajax de hoje caem nessa 
categoria. 

 
• Mashup de Dados no Cliente: Uma forma mais profunda de mashup é o mashup de dados 

no qual pega a informação através de um Web service, feed, ou até mesmo de um HTML 
puro e o combina com dados de outra fonte. Duas informações pré-existentes remixadas 
podem resultar em uma nova informação que não existiam antes, gerando uma terceira 
informação de qualidade. Por exemplo, a primeira informação é o CEP de uma casa que 
vem dos correios, a segunda é um mapa de vem do Google Maps, quando as duas são 
mixadas geram um mapa que aponta a localização do CEP da casa de forma visual.  

 
• Mashup de Softwares no Cliente: Aqui é onde o código é integrado no browser para 

resultar uma nova capacidade distinta. Enquanto um modelo de componente para o 
browser está sendo, somente agora, encodado como parte do Open Ajax, há um potencial 
considerável sendo disponível para juntar os pedaços de softwares baseados em browser 
em uma nova funcionalidade. 

 
• Mashups de Softwares no Servidor: Recombinar softwares é provavelmente mais fácil 

agora no servidor desde que os Web services possa mais facilmente usar outros web 
services e há menos restrições de segurança. Como resultado, o mashup no lado do 
servidor como a utilização de APIs do Google ou do Flickr estão se tornando bem comuns. 

 
• Mashups de Dados no Servidor: Os banco de dados tem linkado e conectado dados por 

décadas, sendo assim, eles possuem poderosos mecanismos para mixar e crizar dados no 
lado do servidor. Enquanto ainda é difícil mixar dados através dos bancos de dados de 
diferentes fornecedores, produtos como o SQL Server estão tornando esse cenário mais 
fácil de acontecer. Isso aponta que muitas aplicações que temos hoje são formas de 
mashups, apesar do termo. É claro, os aspectos mais interessantes de mashups acontecem 
nas camadas de cima. 

 
 
Embora os mashups sejam tecnicamente fáceis de criar e gerar aplicações úteis na web, eles são 
uma solução tecnológica que atualmente pode estar a frente de um problema real de negócio para 
resolver. Pelo menos na Web é isso. Monetizar e construir modelos de negócios em volta de 
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mashups é algo de um esforço, particularmente quando muitos dos fornecedores de APIs e Widgets 
não estão querendo fornecer muito dentro dos moldes de Service Level Agreement (SLA) que 
tornaria possível confiar seguramente em um fornecedor. Alguns fornecedores de conteúdo, como o 
Yahoo, correm diariamente medindo as limitações, enquanto eles pensam se os sites irão espalhar 
e elevar seus próprios serviços do Yahoo. Portanto, enquanto os mashups são uma solução técnica 
muito interessante na Web, ainda há algum trabalho a ser feito antes que grandes negócios possam 
ser construídos em volta desse modelo.  
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Exemplo de Mashup – Utilização da API do Google Maps com os Web Services da SPLICE, gerando uma 

terceira aplicação que monitoras os radares pelo Google Maps. Aplicação desenvolvida pela Focusnetworks 
para a SPLICE do Brasil. 

 
 

Entretanto, a estória muda completamente para os mashups quando eles são usados por 
empresas. As motivações para usar os mashups dentro de empresas mudam um pouco, onde a 
demanda por mais softwares que irão melhorar a colaboração e a produtividade são 
frequentemente agressivas. Se o caso for verdadeiro, longe de ter muitos softwares, a maioria das 
empresas não terá o suficiente para satisfazer a demanda, contrariando a prevalência de 
montanhas de sistemas existentes, no qual muitos são subutilizados. Os argumentos são extensos 
para deixar os usuários se servirem com ferramentas e tirar o TI do caminho crítico para fazer uma 
simples aplicação.  
 
Os usuários sempre tiveram ferramentas de desenvolvimento no qual poderiam usar e entender, 
como por exemplo, as planilhas eletrônicas. Se pudermos ter ferramentas para criar mashups que 
sejam fáceis como um Excel e que venham com as boas práticas de desenvolvimento para a 
empresa, os usuários talvez usem de fato os mashups para resolverem seus problemas de 
negócios e não ter que pedir para os departamentos de TI desenvolverem essas soluções usando 
métodos antigos e mais caros. 
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E-Commerce 2.0 
 

Com todo o barulho da Web 2.0, é fácil ignorarmos uma outra revolução que acontece ao mesmo 
tempo. O E-commerce 2.0 está se tornando maduro e se preparando para deixar seu predecessor 
de dez anos. 

O que faz de um site de e-commerce ser um e-commerce 2.0? A resposta para esta pergunta é um 
e-commerce melhor, mais fácil de se usar, mas, o mais importante, ele traz maior retorno financeiro.  

E o que norteia essa mudança? Para quem está começando, maturidade e perspectiva. Agora, o e-
commerce já está no mercado há mais de uma década. Os gastos do varejo on-line mundial irão 
beirar U$100 bi no fechamento de 2006 com um crescimento médio de 20% ao ano. Aqui no Brasil, 
a previsão para o ano, segundo a e-bit, é de que o segmento fature 4,3 bilhões de reais – 
crescimento superior de 70% em relação a 2005. A Internet influencia uma porção crescente do 
total de vendas no varejo. Segundo a previsão da JupiterResearch, em 2010 as vendas de varejo 
on-line representarão 50%, sendo que em 2005 representaram 27%. O e-commerce se tornou 
estratégico, ou seja, uma necessidade e não mais uma opção. Os negócios precisam encontrar 
diferenciação, pois de acordo com os mantras da Web 2.0, você não pode mais mostrar e falar da 
sua marca para as pessoas, você tem que deixá-las a experimentarem. 

Outro fator que norteia essa mudança é o legado. Muitos dos grandes varejistas estão rodando 
sistemas que já tem 6 a 8 anos de idade, construídos em uma época no qual a arquitetura de 
desenvolvimento era engessada para ser customizada a uma determinada infra-estrutura.  Os 
gerentes de marcas e os gerentes comerciais têm que conversar com o TI para fazer as coisas 
acontecerem. Tudo demora a acontecer porque o TI sempre possui uma equipe reduzida e 
geralmente eles estão mais preocupados em fazer e manter o site rodando bem do que fazer o site 
gerar mais dinheiro. Esses são alguns dos fatores que fizeram a Forrester prever um 
replanejamento do sites de e-commerce, começando ainda neste ano. 

O comportamento dos e-consumidores também mudou. Entre as razões para o crescimento acima 
do esperado estão o aumento no número de e-consumidores e de usuários de banda larga no País. 
A confiança em comprar on-line e nos mecanismos de pagamento aumentou. Os consumidores 
estão comprando mais on-line e eles também estão comprando produtos mais caros. Além disso, 
agora eles escolhem aonde comprar. Uma pesquisa realizada pela Allurent encontrou que quando 
os consumidores encaram uma experiência frustrante de compra, 82% deles possivelmente não 
voltarão naquele site, 55% formam uma impressão negativa da loja e 28% possivelmente não 
comprarão na loja física daquela loja on-line.  

E finalmente, a penetração da banda larga chegou a um ponto onde os site de e-commerce podem 
começar a oferecer conteúdos e experiências mais ricas aos usuários. 

Eu vejo três grandes tendências que consolidarão a evolução do e-commerce 2.0 e ajudará no 
desafio de encontrar prospects, torná-los em clientes e faturar. 

Primeiro, uma significante mudança para mais experiências interativas entregues através de rich 
internet applications (RIAs). Os primeiros sinais estão em todo lugar: desde a loja on-line da Gap, o 
NikeID, até o configurador de carros da MiniUSA. Isso porque estes exemplos já são praticamente 
antigos. Com o e-commerce 2.0, o RIA irá dominar. O principal objetivo será reduzir o abandono de 
carrinho e de compras, no qual, acredite ou não, representa mais de 50% do número de compras 
efetivas e é o ingrediente chave para a baixa taxa de conversão (alguns dos melhores sites de 
compras estão entre 3 a 4 % de conversão). Em um mundo onde os compradores podem achar o 
mesmo produto em outra loja on-line através de um click, a inovação através de recursos 
inteligentes com boa usabilidade e experiência para o usuário, irão atrair um grande público. 

A segunda tendência é a aceleração da desagregação, trazida por duas forças focando em 
principais competências e aumentando o efeito de rede. Desagregação não é sair do e-commerce 
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1.0. Alguns negócios levaram isso ao extremo, mudando toda a sua operação on-line para o 
Submarino ou Americanas.com, por exemplo. O que é novo no e-commerce 2.0 são web services 
que fornecem somente uma porção da experiência de um e-commerce focado em algum recurso. 
Os recursos de avaliação e resenha dos produtos são bons exemplos. No e-commerce 2.0 
poderíamos ter uma avaliação e resenha de um produto, vindo de um banco de dados central de 
todos os sites que vendem aquele produto. O recurso de pagamento é um outro exemplo. Os 
serviços de maior sucesso irão reduzir as barreiras para a compra através de sites.  

A Terceira tendência é o comércio social, no qual vem em dois sabores: conteúdo e interatividade, 
ou passivo vs. ativo. Exemplos de conteúdo de comércio social já estão presentes, embora não 
automatizados. Nossas escolhas de compra são influenciadas por pessoas de nossa rede de 
relacionamento social. As marcas sabem disso. É por isso que promoção no MySpace é o novo 
atrativo. E o que você acha de poder ver quais produtos seus amigos olharam ou compraram? A 
interação em um comércio social é, novamente, uma nova volta em uma idéia offline do marketing. 
Por que o iTunes não pode começar a oferecer incentivos a pessoas no qual recomendam sons 
para outras pessoas? E, desde que qualquer indivíduo pode se tornar um afiliado da Amazon, 
qualquer um pode ter links de produtos no perfil de sua rede social que os recompense por enviar 
compradores interessados a Amazon. Com o e-commerce 2.0 esses tipos de interações sociais irão 
infiltrar a experiência de compra. Combinada com a desagregação, isso significará que o comércio 
social acontecerá em qualquer lugar, não apenas em sites de e-commerce.  

Há três elementos de arquitetura que define sites de e-commerce 2.0 e ajudará a quebrar a 
mentalidade de loja virtual (tudo sob o mesmo teto): 

• Um front-end composto que integra serviços desagregados dentro de uma experiência 
coerente para o usuário. Como isso se difere de um portal? Em um portal, os diversos 
pedaços de conteúdo geralmente são independentes um dos outros. Aqui, tudo é altamente 
integrado desde os dados até o ponto de vista da experiência do usuário. O front-end irá 
inicialmente rodar em paralelo a um e-commerce 1.0 existente, porque os e-vendedores irão 
experimentar e fazer a troca para o e-commerce 2.0 gradualmente. Pedaços de front-end 
irão ser agregados em outros sites.  

• Um back-end com três propósitos principais: primeiro se amarrar em uma funcionalidade de 
e-commerce existente que não precise ser substituída como catálogo, processamento de 
pedidos e serviços ao cliente. Segundo é criar uma camada de dados intermediária, 
otimizada para suportar a experiência do usuário. E, terceiro é manter o estado de 
interação, uma tarefa no qual se torna muito mais complicada com desagregação. 

• Um conjunto sofisticado de ferramentas para os gerentes de marcas, merchandisers e 
analistas que levam o TI para fora da equação. O controle de conteúdo, promoções, design, 
layout, interatividade e relatórios devem estar firmemente nas mãos dos usuários de 
negócio e dos tipos criativos. O TI deve se preocupar com a escalabilidade, estabilidade e 
segurança. 

Os melhores sites de e-commerce 2.0 entregarão uma camada de tecnologia aliada a estratégias 
de marketing, no qual não são familiares para desenvolvedores comuns. É preciso ir além do 
conhecimento técnico, é preciso conhecer sobre pessoas / sobre consumidores. E isso se aprende 
em marketing, não em TI. Aqueles que tiverem as duas bases de formação serão os especialistas 
mais capazes de trazer o real resultado de um e-commerce 2.0 e até mesmo para a Web 2.0 como 
um todo. 

Interatividade rica requer algumas combinações de Flash e Ajax. Indo desde simples mashups até 
front-ends flexíveis, que se tornam fáceis com plataformas avançadas como Flex e Atlas da Adobe 
e Microsoft.  O uso de áudio e vídeo irá aumentar, trazendo novas ferramentas e servidores para o 
mix. Os principais web services permitem desagregação com uma regra especial para RSS 
dinâmico. O comércio social traz no resto do compendio Web 2.0 tal como um conteúdo gerado pelo 
usuário (alguns deles puxados de blogs e wikis, o resto capturado em sites de e-commerce), a 
construção de confiança/reputação e a descoberta de informações através de folksonomias e redes 
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sociais. É claro, tudo isso tem que estar bem integrado com ambas as buscas horizontal e vertical, 
no qual não é uma tarefa pequena. 

As inovações de back-end irão focar em configurações complexas de produtos (geralmente um 
problema de arquitetura de informação do que um problema de apresentação), otimização de 
navegação e novos tipos de personalização (baseado em um contexto social, atividade do site em 
tempo real, etc). Uma resposta ágil para o comportamento do usuário requer integração em tempo 
real da inteligência dos negócios com o modelo de tráfego. 

São muitas as tecnologias que criam uma solução. Tudo depende do que os vendedores da 
plataforma de e-commerce querem. As plataformas existentes de e-commerce estão muito 
amarradas ao HTML no lado da apresentação e a falta de capacidades como processamento de 
dados sofisticados e gerenciamento de estado. Os vendedores de e-commerce incumbidos de fazer 
uma transição evolucionária para o e-commerce 2.0 irão falhar até que eles façam uma 
rearquitetura significante. Isso cria a oportunidade para três tipos de players: Integradores de 
Sistemas, empresas de e-commerce da nova geração, e fornecedores de serviços para a web.  
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Mídia Social – A Ascenção da Plataforma do Consumid or como 
Mídia  

É importante, antes de seguir em frente, definir o termo “Mídia Social”. É claro que utilizei a 
definição, traduzida por mim, do Wikipedia (Inglês) para isso, no qual “Mídia Social descreve as 
tecnologias e práticas on-line, usada por pessoas para compartilhar opiniões, idéias, experiências e 
perspectivas. A Mídia Social pode tomar diversas formas, incluindo textos, imagens, áudio, e vídeo. 
São sites que tipicamente usam tecnologias como blogs, quadro de mensagens, podcasts, wikis, e 
vlogs para permitir os usuários interagirem.” E disseminarem conteúdo, eu completo.  

A chave aqui, é que as pessoas são as que usam e controlam essas ferramentas e plataformas ao 
invés das empresas e grandes marcas. Além disso, é importante deixar claro que essa plataforma 
de mídia social só funciona em ambientes de rede. O motivo pelo qual eu destaco isso, é que o 
aspecto de rede, é primariamente uma força democrática de baixo custo; qualquer um pode entrar 
na conversa com um pequeno investimento de seu tempo pessoal e acesso a rede. E a partir da 
premissa de que a comunicação é essencialmente livre sobre a Web, combinado a uma arquitetura 
de participação gerida pelo efeito de rede, certamente torna as plataformas de mídias sociais a mais 
poderosa forma de mídia até hoje criada. 

Hoje em dia todos estão postando algo em um simples blog, mas que automaticamente alcançam 
1.1 bilhões de usuários na Web. E com o RSS, o conteúdo de mídia social é espalhado através da 
Internet via feeds e pode ser encontrado por qualquer um que esteja procurando informações pelo 
Technorati, Google Blog Search, TechMeme ou dezenas de outros mecanismos inovadores.  

Mas o quão significante realmente isso é? Quais são os pontos fortes que determinam que a mídia 
social está mudando o panorama da comunicação, colaboração e interação pessoal? Como 
podemos considerar uma ferramenta ou um site um mecanismo de mídia social? Para entender 
melhor isso, eu criei uma lista do que devemos considerar para estabelecer algo como mídia social.  

Mídia Social: Algumas considerações 

1. Comunicação na forma de conversação, não monólog o – A mídia social precisa facilitar 
a discussão bidirecional e debater com pouca ou nenhuma moderação ou censura. Em 
outras palavras, os comentários em blogs ou testemunhais em sites de comércio eletrônico 
não devem ser controlados no aspecto positivo ou negativo, mas sim somente no aspecto 
pejorativo..  

 

2. O protagonista da mídia social são pessoas, não empresas, não marcas – O perfil do 
consumidor mudou, e hoje ele controla a interação com as marcas. Portanto, para que a 
marca tenha credibilidade no mercado, as pessoas tem que falar positivamente dela para 
outras pessoas, e não a marca para as pessoas. Lembre-se a comunicação nunca deve ser 
unidirecional. 

 

3. Honestidade e transparência são os principais va lores – Tentar controlar, manipular ou 
mesmo empurrar conteúdo é o pecado mortal da nova geração da web. As marcas 
precisam ser transparentes para que as pessoas se disponham a consumir seu conteúdo. É 
deixar as pessoas escolherem e criarem seu conteúdo e relacionamentos, ao invés de ser 
forçado a isso. Entender esse conceito é uma das principais técnicas da mídia social. 

 

4. Distribuição ao invés de centralização – Um dos aspectos frequentemente negligenciado 
da mídia social, é o fato dos interlocutores serem muitos e variados. É quase que inevitável 
o poder de poucas organizações terem o controle da criação e distribuição da informação. A 



 

 
74 

mídia social é altamente distribuída e constituída de dezenas de milhares de vozes 
tornando a informação muito mais textualizada, rica e heterogenia.  

 

 

A ascensão das plataformas de mídias sociais dentro dos negócios, irá colocar um desafio 
significante nas empresas enquanto elas tentam se adaptar as considerações citadas acima. Isso 
porque, não segui-las é tender a reduzir as chances de sucesso dentro da nova geração da internet. 
Veja o movimento do YouTube para pagar seus usuários pelas contribuições de vídeos, pois de 
alguma forma eles os limitam com algumas restrições de conteúdo.   

Eis uma tendência que já é mais que tendência. Abrace essa causa antes que seja tarde de mais.  
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Cinco Regras do Social Media Optimization (SMO) 
 

Social Media Optimization (SMO) é a maneira de otimizar sites para que eles sejam facilmente 
conectados com as comunidades on-line, também chamados de social media sites. Métodos de 
SMO incluem adicionar recurso RSS, botão “Digg”, e incorporar funcionalidades de terceiros como 
slide de fotos do Flickr ou vídeos do YouTudo no seu site (Mashups).  

Podemos considerar o SEM como uma forma de Seach Engine Marketing, pois ele aumenta a rede 
de sites que possuem link para o seu, além de ajudar o seu conteúdo ser parte de outros sites (ex.: 
Digg).  

O conceito por trás do SMO é simples: implementar mudanças para otimizar um site para que 
mesmo seja mais facilmente linkado e altamente visível a sites sociais e buscadores. Aqui estão 
listadas cinco regras que usamos na Focusnetworks para ajudar a guiar o nosso planejamento de 
SML para um cliente: 

1. Aumente sua rede  - Essa é a primeira e mais importante prioridade para os sites. Muitos 
sites são “estáticos” – isso significa que eles são raramente atualizados. Para otimizar um 
site para se tornar mídia na rede social, você precisa aumentar sua popularidade 
aumentando o número de links para seu conteúdo. Colocar referências em blogs é o bom 
conselho, publicar notícias no Digg é outro conselho, e assim vai. 

 
2. Taggeie o seu site  - Colocar recursos no conteúdo como botões “adicione ao del.icio.us” é 

uma das maneiras de tornar o processo de taggear as páginas fácil, mas temos que ir além 
disso, tendo certeza que as páginas possuem uma lista relevante de tags, a tenha certeza 
também de taggear sua página primeiro nos sites populares de favoritos social (incluindo 
mais do que somente home).  

 
3. Recompense os links externos  – Geralmente usado como métrica de sucesso para um 

blog, assim como para um site, links externos são parâmetros para aparecer os resultados 
de busca. Para aumentar esse parâmetro, você precisa estabelecer recompensar claras. 
Desde usar Permalinks para recriado similaridade, listando os links recente em seu blog ou 
site, provendo visibilidade para aqueles que criaram um link apontando para você. 

 
4. Ajude o seu conteúdo a viajar  – Diferente do SEO, o SMO não é somente fazer 

mudanças no site. Quando você possui conteúdo que pode ser portátil (como PDF, vídeos e 
arquivos de áudio), submetê-los a sites relevantes irá ajudar seu conteúdo a viajar mais 
longe e ganhar links para o seu site. 

 
5. Faça Mashups  – Em um mundo de criação conjunta, permita outros usuário usarem o seu 

conteúdo (com um propósito é claro). A idéia do YouTube de fornecer a URL para copiar e 
colar e passar os vídeos em seu site foi o que o tornou relevante para seu crescimento. 
Sindicar conteúdo através de RSS também torna fácil para que outros criem mashups que 
usem o seu conteúdo. 

Há muitas outras regras e técnicas que surgirão conforme o tempo, mas através destas você já 
conseguirá dar uma maior relevância para seu site na rede social. 
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A métrica para a nova web é Stickiness 

Ao contrário da Web 1.0, onde você poderia facilmente rastrear os page views, agora é muito mais 
difícil mensurar o quão popular é um site ou aplicação Web 2.0. No mundo da Web 1.0, havia um 
simples carregamento de página, um usuário visitava o seu site e isso agregava no contador.  
Agora, no mundo Web 2.0, as coisas não são tão simples. Com a Web 2.0, os usuários visitam um 
site e ficam por um longo período, interagindo com o site enquanto há uma aplicação assíncrona de 
trabalhando e fazendo o servidor atualizar o conteúdo. A questão é como contar isso? 
Tecnicamente há somente uma página carregada quando o usuário chega no site, mas o usuário 
pode gastar o dia todo no site, interagindo com ele. Portanto, há claramente uma necessidade de 
uma métrica para a versão 2.0, o “stickiness”. 

A métrica web “stickiness” é definida pelo tempo gasto ou permanência do usuário em um site como 
uma métrica positiva. De fato, a duração da visita de um usuário é relacionado a sua satisfação com 
o site e seu conteúdo. 

Vamos ver um exemplo prático de um mashup: 

Dias publicado 4 

Visitantes únicos 5300 

Total de requisições http  4.700.000 

Carregamento de página Aproximadamente 10.000 

Tempo de permanência dos usuários 157.000 

Média de tempo de visita por usuário 30 minutos 

Considerando a atenção extensa dos usuários na Web 2.0 (ex.: um vídeo no YouTube dura em 
média 2 minutos), eu acho considerável trabalhar com a métrica stickiness ao invés de page load. 
Para essa aplicação, a primeira vista com 10 mil page loads ele provavelmente não é tão 
interessante. Mas essa aplicação é particularmente “sticky”, ou seja, ela retém a atenção do 
usuário. A média de tempo gasto por usuário é de 30 minutos. Os 10 mil page loads não mostram 
isso, mas usando o dado de 157 mil minutos total nós temos um melhor entendimento de como 
ativo o site ou a aplicação é. 

Atualmente saiu na mídia que a Nielsen/NetRatings, uma das maiores empresas de avaliação da 
Internet, adotou o “stickiness” como a nova métrica primária para comparar sites. Ou seja, passou 
de número de páginas para tempo gasto pelos usuários em um site.  

Essa decisão foi baseada nas mudanças que a Web 2.0 trouxe ao propagar sites que utilizam 
AJAX, que permite que um usuário requisite conteúdo sem sair da página ou um site reproduza 
novos conteúdos sem regarregar a página inteira. Fora isso a decisão também se baseia no 
aumento da utilização de áudio e vídeo nos sites. 

"Minutos totais passados é o principal indicador para comparar entre dois sites. Enquanto a Web 1.0 
está cheia de páginas lidas, a Web 2.0 se preocupa em como minimizar visualizações de páginas e 
oferecer conteúdo mais relevante", afirmou Ross da Nielsen. 

Eu concordo com a nova métrica, porém é importante observar que essa métrica é a principal 
métrica para sites de conteúdo, institucional, promocional, entre outros sites no qual é importante 
manter o usuário sendo impactado pela sua marca ou relevância de conteúdo. Mas para sites de 
comércio eletrônico e buscadores, por exemplo, é necessário manter o usuário o menor tempo 
possível, pois eles geram tráfego, tráfego é mais memória e processamento no servidor. Para esses 
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tipos de site, o ideal é estabelecer um tempo rápido de resposta para tudo e ser eficiente em 
satisfazer as necessidades dos usuários. O Google, por exemplo, é o maior prejudicado na métrica 
stickiness, pois os usuários não ficam muito tempo nele, e é isso que o torna eficiente. Já o 
YouTube é o contrário, quanto mais tempo o usuário ficar é melhor.  

Além disso, o stickiness tem que ser mensurado também nas aplicações de mashups, como eu fiz 
no exemplo acima, pois o conceito da Web 2.0 não é trazer usuários ao seu site e sim estar no site 
de todo mundo. Portanto, nesse caso o stickiness é bem válido.  

Segue abaixo uma série de reflexões para ajudá-lo a aumentar o “stickiness” dos usuários em seu 
site: 

• O conteúdo encoraja os usuários a explorar o site a fundo 
• O conteúdo é apresentado de maneira interessante 
• O conteúdo é relevante para as necessidades do usuário 
• O site possui um visual atraente 
• O design/layout é limpo e bem organizado 
• É fácil achar informações de interesse 
• O site é fácil de se navegar 
• O site possui todas as informações que os usuários precisam 
• O conteúdo fornece informações valiosas e relevantes 
• O site é divertido 
• A navegação permite aprofundamento de informações 
• O recurso de busca no site é bem planejado 
• A forma com que o conteúdo é escrito é fácil de ser lido e interpretado 
• O conteúdo é atualizado 
• Qualquer função é executada rapidamente 
• O site pode ser personalizado para ir de encontro as necessidades dos usuários 
• O site possui conteúdo de fontes terceiras 
• O site possui links para outras fontes 

Links interessantes: 
 
• Stickiness, a métrica que importa -  

http://jumpexec.uol.com.br/index.php?sub=3&land=ler&idArtigo=1257 
 
• Consultoria muda métrica online de número de páginas para tempo de visita - 

http://idgnow.uol.com.br/internet/2007/07/10/idgnoticia.2007-07-10.9968112645/ 
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Second Life definitivamente Não é um jogo. 
É Web 2.0 em um mundo virtual 

 
“IBM investe US$ 10 milhões no Second Life. Esse número foi revelado 
por Armando Toledo, diretor de sistemas e tecnologia da empresa, em 
sua palestra no evento “O Ambiente de Negócios no Second Life”. 
Segundo Toledo, a empresa tem 24 ilhas no SL, onde mantém auditórios, 
salas de reunião, ambientes para demonstração de produtos e lojas 
comerciais de terceiros.” 

 
É por isso que o Second Life definitivamente não é um jogo, é Business 
2.0 em um mundo virtual 3-D construído pelos próprios usuários, que 
traduz uma web mais elaborada e mesclada com os aspectos e 
características do mundo real, que propicia a formação de redes sociais 
digitais para diversos fins. Na verdade os fins dependem mais da sua 
imaginação do que da limitação de seus criadores, a Linden Lab.  

 
O Second Life ou SL, como também é conhecido, já chamou muita atenção da mídia e das maiores 
empresas do mundo, como a Nike, IBM, Ford, Apple, Microsoft, BMW, Coca Cola, Sony, entre 
muitas outras. Temos também as brasileiras como a TAM, Petrobras, Globo, Bradesco, Unibanco, 
Itaú, Tecnisa, Cyrela, mais de 60 universidades, entre muitas outras também. 
 

 

 
 
 
Os “residentes” como são chamados os usuários dentro do SL, interagem no mundo virtual através 
de seus “avatares”, participando de um nível avançado de rede social combinado com alguns 
aspectos gerais de um metaverso. Os residentes podem explorar, conhecer outros residentes, 
socializar, participar de atividades em grupo, criar, trocar e negociar itens (propriedades virtuais) e 
serviços uns com os outros. O mais importante destacar é que tudo isso movimenta dinheiro real 
dentro desse universo. Dentro do SL há uma moeda virtual chamada Linden Dollar (L$) e o mesmo 
pode ser trocado por dólares verdadeiros na vida real. Cerca de L$300 valem U$1. 
 
Enquanto o Second Life é referenciado como um jogo, o mesmo não possui objetivos, pontuações, 
ranking, ganhadores ou perdedores, fases, ou qualquer outra característica de um jogo, embora ele 
seja ambientalizado como. O ambiente é uma semi estrutura de jogo onde as pessoas (avatares) 
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fazem atividades pelo propósito de entretenimento pessoal, ou para ganhar dinheiro como é o caso 
da Anshe Chung, que se tornou a primeira milionária no SL construindo imóveis. 
 
No site do Second Life há como baixar um arquivo em Excel com todas as principais estatística e 
métricas. (http://secondlife.com/whatis/economy_stats.php)  
 
O Second Life por ser usado para: 
 

• Presença de marca, promoção e venda de conteúdo para uma ampla audiência; 
• Colaborar e se comunicar em tempo real entre múltiplos participantes; 
• Pesquisar e explorar novos conceitos, produtos e comportamentos; 
• Treinamento e educação a distância em ambiente virtual. 

 

 
 
Links interessantes: 

• www.secondlife.com , www.secondlifebrasil.com.br  
• Second Life segundo o Wikipedia - http://pt.wikipedia.org/wiki/Second_Life 
• Conheça e tire todas as suas dúvidas sobre o Second Life - 

http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2007/01/11/idgnoticia.2007-01-
11.6081970763 

• Métricas em Second Life - http://idgnow.uol.com.br/internet/weblogia/idgcoluna.2007-07-
06.1044419022 

• Hotsite especial da Nokia no SL - http://application.nokia.com.br/2007/br/2ndlife/ 
• Wired Travel Guide: Second Life - http://www.wired.com/wired/archive/14.10/sloverview.html 
• How real money works in Second Life - 

http://money.cnn.com/2006/12/08/technology/sl_lindex/index.htm 
• A lucidez da loucura e a incoveniência da verdade no SL, por Gil Giardelli - 

http://jumpexec.uol.com.br/index.php?sub=5&land=ler&idArtigo=1280 
• O Direito do Second Life - 

http://www.pppadvogados.com.br/cconhecimento.asp?Passo=Exibir&Materia=330 
• Empreendedores contam como negociar no SL 
• Para quem o Second Life é relevante? 
• Técnicos mostram a programação no Second Life 
• Second Life é a Terra de Marlboro da internet 
• Second Life terá home banking 
• Second Life não é só um mundo de negócios 
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� Pesquise mais sobre Web 2.0 
 
• Siga em frente: Artigos, livros, referências para p rogramadores, 

diretórios de pesquisa, sites de exemplos, recursos  e Mashups  
• Material Extra – Futuro da Web 
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Siga em frente 
 

 
Para saber mais sobre WEB 2.0, SOA, RIA, AJAX, Web Services e Dashboard, acesse alguns de 
meus artigospublicados na JumpExec. 

• Web 2.0 Além do Buzz 

• Web 2.0 Revolução ou Inovação? 

• Colaboração será a principal chave de muitos negócios 

• SOA: Um projeto emergente e dominante para a nova era da Internet 

• Novo e Admirável Mundo para os Negócios On-line 

• A Democratização do Business Intelligence 

• A batalha pela próxima geração de aplicações Web 

• O Impacto do RIA no E-Business 
 

Abaixo segue uma lista de links que mapeia os seus caminhos para a Web 2.0: 
 

• Os sites Mais Úteis da Web 2.0 - 
http://www.pcworld.ca//news/column/3bc83ad30a01040800cd2bfc5dccaa8e/pg0.htm 

 
• Diretório de sites e ferramentas Web 2.0 - http://info.abril.com.br/web20/ 

 
• Sua empresa já aderiu à Web 2.0? - 

http://www.pppadvogados.com.br/cconhecimento.asp?Passo=Exibir&Materia=335 
 

• Como fica a proteção do indivíduo na Internet? - 
http://www.pppadvogados.com.br/cconhecimento.asp?Passo=Exibir&Materia=288 

 
 

Orientação  
What is Web 2.0?—Artigo do Tim O'Reily no qual começou tudo isso 
Web 2.0 Newsweek-- Web 2.0 de acordo com a Newsweek. 
Web 2.0 Wikipedia— A definição oficial dos usuários. 
API Wikipedia-- APIs coloca os "Web service" em serviços Web 2.0. 
AJAX Wikipedia-- AJAX adiciona o fator “oh!” em serviços Web 2.0. 

Livros, leitura essencial  
Wisdom of Crowds-- Por James Surowiecki (site do livro), o escritor do  New Yorker's Financial 
Page. 
Cathedral and the Bazaar—A visão socio-econonômica do desenvolvimento livre. 
The Long Tail – Um termo criado pelo Chris Anderson, editor chefe do Wired. 
The World is Flat-- Por Thomas Friedman, correspondente extrangeiro do The New York Times. 
Wikipedia.org—A última referência sobre Web 2.0. 
Tech Crunch—A penúltima referência. 

Para construir serviços Web 2.0  
Script-aculo.us—Bibliotecas Javascript para efeitos AJAX. 
Ruby on Rails—Uma linguagem de script (ruby) e framework (rails). 
ONLamp—Uma referência para tecnologia open source como o Linux, Apache, PHP e MySQL 
(tecnologias no qual muitos desenvolveram aplicativos Web 2.0). 
Ajaxian-- Blog e referência para desenvolvimento AJAX. 
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Web standards—No qual sem ele o Ajax não seria muita coisa 
Opera and Firefox—Dois navegadores padrões no qual é amigável ao desenvolvimento Web 2.0. 

Diretórios de Pesquisa  
Web 2.0 database  - Um banco de dados na web dos players da Web 2,0 
Programmable Web API Dashbaord—Utilização e popularidade de certas APIs da Web 2.0. 
WSFinder-- Wiki para API’s Web 2.0 livres. 
Web 2.0 Logos-- Os logos de 200 serviços Web 2.0  
eHub-- Um blog de links sobre Web 2.0. 
KoolWeb—Um diretório de pesquisa. 
"Web 2.0"—Tagged no Del.icio.us. 

Abaixo estão os links de alguns vencedores até o momento. Eles ajudarão você a entender como os 
serviços Web 2.0 são. 

Amazon  
Amazon.com Web Services-- APIs e SDK para extender os serviços de merchandising da Amazon. 
Amazon's Mechanical Turk—Web service de "Inteligência Artificial". 
Amazon.com S3—Banco de Dados On-demand. 
 
Google 
Writely—Publicador e processador de texto On-demand. 
Blogger.com-- Blogging 
Google Maps-- Mapping 
Google Calendar-- Calendário 
Google News-- Notícias 
Google Search-- Busca 
Google Adwords—Publicidade Contextual 
Odeo—Rede de Podcast 
Google Code-- API's e SDK's para extender os serviços do Google. 

Yahoo!  
Flickr-- Fotos 
Del.icio.us-- Tagging/Bookmarking Social 
Yahoo Maps-- Mapping 
Yahoo News-- Notícias 
Yahoo Search-- Busca 
Yahoo Seach Marketing—Publicidade Contextual 
Upcoming.org—Gerenciamento de Eventos 
Yahoo Developer Network-- API's e SDK's para extender os serviços do Yahoo. 
 
eBay  
eBay Developer Network-- API's e SDK's para extender os serviços de merchandising do eBay.  
Paypal Web Services-- API's e SDK's para extender os serviços de transação do PayPal.  

Sixapart  
TypePad-- Blogging 
Moveable Type-- Blogging 
LiveJournal-- Blogging 

Getty Images 
iStockPhoto-- Fotos 

Independents  
Digg—Como o Google news, exceto a popularidade dos artigos que são determinados pela 
audiência. 



 

 
83 

Irows—Serviço de planilha (como MS Excel on line). 
Thumbstacks—Aplicação de Apresentação Online (como MS Powerpoint Online). 
30 Boxes—Calendário Colaborativo. 
Youtube-- Flickr para seus vídeos. 
EVDB/Eventful—Gerenciador de Eventos. 
Sxip—Gerenciamento de Identificação. 
Socialtext—Colaboração corporativa /wiki. 
Bloglines—Agregador. 
Technorati—Busca na Blogosfera. 
Basecamp—Gerenciador de Projetos. 
Dabble—Serviços de Banco de dados (como GoogleBase). 
Teamslide—Serviços de apresentação Web (como WebEx). 
Wordpress—serviços de Blog. 
Salesforce.com-- CRM 
Last.fm—Compartilhamento de Musicas e rede social. 
Webjay-- Compartilhamento de Musicas e rede social 
Platial—Rede social 
iKarma—Regenciamento de Reputação e rede social 
iTunes-- Sim, um serviço Web 2.0. 
Bit Torrent-- Social, anonimo, compartilhamento decentralizado de arquivos. 
 
Mashups  
Fold-- Home page com um monte de aplicações Web 2.0 juntos. 
Zillow-- Mashup imobiliário. 
Greasemonkey—Plugin do Firefox que permite customizar a visão (e em alguns casos a 
funcionalidade) de um website para uma necessidade individual. 
HousingMaps.com-- Craigslist + Google Maps 
eGoWalk-- Upcoming.org + Yahoo Maps 
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Material Extra – Futuro da Web  
 
Para aqueles que chegaram até aqui, seguem alguns links que falam do futuro da Web. 

 
• Qual é o Futuro da Web, segundo o seu criador - 

http://idgnow.uol.com.br/10anos/2007/07/07/idgnoticia.2007-07-06.9935975377/ 
 
• What’s next for the Internet - 

http://money.cnn.com/magazines/business2/business2_archive/2007/07/01/100117068/inde
x.htm?postversion=2007070305 

 
• The Third Wave - Just getting used to Web 2.0? Hang on, because Web 3.0 is about to hit 

shore. - http://www.entrepreneur.com/magazine/entrepreneur/2007/april/175608.html 
 

• Radar Networks – Canal que monitora a próxima geração da Web - 
http://www.radarnetworks.com/press/index.html  

 
• Conheça a nova geração de empreendedores da Web 2.0 - 

http://idgnow.uol.com.br/10anos/2007/07/11/idgnoticia.2007-07-11.0748967979/ 
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PLANO ESTRATÉGICO PARA O GENTE CIA 
 
O projeto Gente Cia nasceu na terceira fase do planejamento estratégico da Cia Athletica, porém a 
decisão de se fazer um site de relacionamento e rede social se deu pelas conclusões de pesquisas 
sobre o perfil dos alunos. A principal conclusão foi a de que os alunos da Cia presa por 
exclusividade, assim como qualquer pessoa de classe alta.  
 
Nesse sentido foi efetuada uma simples pesquisa no Orkut, Beltrano e MySpace, para averiguar a 
quantidade de pessoas relacionada a Cia presentes lá. O resultado foi impressionante, mais de 75 
comunidades da Cia Athletica foram encontradas, cada uma delas com um volume de participantes 
considerável. Dessa forma a criação de uma rede social exclusiva para os alunos apontava o 
caminho certo para a Cia poder atingir um de seus objetivos de negócio, o de conhecer melhor seus 
alunos. 
 
Esse objetivo só seria possível desenvolvendo um ambiente onde o aluno espontaneamente 
formasse uma base qualitativa de conhecimento. Portanto, ter um site controlado pela Cia no qual 
ela consegue enxergar todos os movimentos e ações dos alunos, seria uma maneira ideal de 
conhecê-los mais afundo e poder criar produtos e serviços personalizados, ter informações de 
qualidade para tomada de decisão em tempo real, ter maior transparência, relacionamento e 
agregar valor a mensalidade e na vida do aluno.  
 
Além dessas características, o aluno teria nesse ambiente somente pessoas com o mesmo perfil 
macro que ele – praticante de esporte, ligado em saúde, com nível cultural elevado, nível financeiro 
elevado -, gerando assim uma relação de confiança entre os participantes. Por esse motivo, uma 
ferramenta de classificados foi introduzida ao Gente Cia, tornando-se assim o primeiro motor que 
faz o aluno estar presente interagindo constantemente. É muito mais seguro e fácil fazer negócios 
com outros alunos da Cia do que com um desconhecido. 
 
Observação importante:  Nenhum dado pessoal como telefone, endereço e até mesmo e-mail é 
divulgado no Gente Cia, garantindo maior privacidade e evitando roubo de informações pela 
concorrência. 
 
Portanto, o projeto consiste em uma comunidade virtual dentro do site da Cia Athletica, para que os 
alunos e professores possam colaborar com objetivos como: 
 

• Criar e manter relacionamento pessoal e profissional; 
• Manter um acompanhamento dos treinos, aulas e saúde pelos professores e profissionais; 
• Manter a base de relacionamento com os colegas; 
• Criar oportunidades de negócios; 
• Criar oportunidades de anunciar em forma de classificado; 

 
Para a Cia Athletica, um dos resultados importantes é atingir objetivos intangíveis como manter sua 
marca e tradição presente na vida de seus alunos e professores para que os mesmo possam se 
fidelizar, colaborar e fortalecer a marca pelo país. Além de prevalecer no papel de pensar no aluno 
e nos seus negócios. Esses são valores intangíveis fundamentais para o novo posicionamento da 
rede. 
 
Essa comunidade pode render frutos em espécie como:  
 

• Transformar-se em mídia, abrindo links patrocinados para empresas da região de cada 
unidade; 

• Transformar-se em mídia, veiculando banners de empresas da região de cada unidade; 
• Transformar-se em mídia, veiculando banners segmentados pelo perfil do aluno; 
• Transformar-se em mídia, veiculando banners segmentados por comunidade (ex.: Speedo 

na comunidade de natação); 
• Transformar-se em mídia, vendendo patrocínio de comunidade (ex.: Comunidade de 

Corrida da Nike); 
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• A base de gostos e perfil dos alunos na comunidade poderá ser vendida para ações de e-
mail marketing; 

• A comunidade servirá de pesquisa automática para as principais melhorias e estratégias da 
Cia Athletica, pois pelos fóruns poderá se descobrir muita coisa. 

 
Portanto, através dessa idéia de projeto consiste n os seguintes módulos administrativos: 
 

• Comunidades (A Cia Athletica será a comunidade raiz, mas poderá ter comunidades 
internas como as unidades, esportes, etc.) 

• Comunidades Internas (Ex,: Kansas – os usuário não podem criar comunidades) 
• Membros (Módulo que gerencia os membros cadastrados) 
• Fórum (Módulo que gerencia e faz o papel de mediador dos fóruns) 
• Classificados 

o Categorias (Módulo que gerencia as categorias de classificados) 
o Anúncios (Módulo que gerencia os anúncios) 

• Buscas 
o Pessoas (recurso que permite encontrar um amigo ou pessoas específicas, através 

de suas características) 
o Profissões e Atividades (recurso que permite os usuários procurarem grupos de 

pessoas por profissão ou atividade, a fim de estabelecer um contato de negócios) 
o Comunidades 
o Classificados (recurso que permite buscar anúncios e ofertas dos classificados, 

através de filtros como preço, palavra chave e categoria). 
 
O usuário aluno possui atualmente os seguintes módu los e visualizações: 
 

• Perfil – Permitirá a alteração do seu perfil pessoal e profissional; 
• Configurações – Permitirá o usuário configurar as preferências de visualização de suas 

informações; 
• Amigos – Permitirá o usuário ver seus amigos; 
• Próximos aniversários – Permitirá o usuário visualizar de forma rápida os próximos 

aniversariantes; 
 
• Minhas comunidades – Permitirá o usuário visualizar de forma rápida as comunidades em 

que faz parte; 
o Membros da Comunidade – permite o aluno visualizar os participantes da 

comunidade; 
o Fórum – Módulo que permite o usuário postar uma discussão ou responder a uma 

discussão, interagindo com o dialeto proposto; 
o Eventos – Módulo que permite o usuário postar eventos nas comunidades; 
 

• Minhas mensagens – Módulo que permite o recebimento e envio de mensagens 
particulares a outros membros da comunidade; 

• Classificados – Módulo que permite os usuários anunciarem serviços e produtos pessoais e 
profissionais para a comunidade (limitação de 3 serviços e 5 produtos, para evitar que ele 
faça anúncios para outras pessoas. Há também prazo de validade e expiração automática 
do anúncio); 

 
Ao contrário de sites como Orkut, a comunidade da Cia Athletica proposto pela Focusnetworks tem 
o objetivo de contribuir e colaborar com a comunidade de alunos e professores no âmbito 
profissional, portanto não foi colocado nessa primeira fase o módulo de Fotolog, galerias de 
imagens pessoais e vídeos. Assim evitamos possibilidades obscenas. Após analisar o 
comportamento deles dentro da comunidade, chegou-se a conclusão de que não haverá problemas 
em ter esses tipos de recursos.  
 
A proposta dessa comunidade é fomentar o ambiente que circunda a academia, e gerar 
oportunidade a partir disso. Futuramente novos módulos serão agregados no sistema. 
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O QUE VEM POR AÍ 
 
Além das áreas que você já conheceu até aqui, em breve o Gente Cia ganhará novos módulo como: 
 
Para Alunos: 

• Fotolog integrado ao Flickr 
• Player de Música – Um canal de música dentro do Gente Cia, onde os usuários possam 

montar suas play lists e compartilhar com os demais usuários. As musicas virão o iFitness 
CiaAthletica, projeto de venda de musicas pela Internet em parceria com o iMusica. 
(http://efitness.ciaathletica.com.br/ ) 

• Acesso à ficha de musculação 
• Acesso à ficha nutricional  
• Acesso e acompanhamento do Programa de Resultados 
• Acesso o lista de professores e profissionais relacionados ao aluno (Assim como “meus 

amigos”, terá o “meus professores”) 
• As comunidades do Gente Cia ganharão uma área de vídeos integrada ao YouTube 

 
Para Professores e Profissionais Cia: 

• Acesso às fichas de musculação e treino dos alunos 
• Acesso às fichas de avaliação física dos alunos 
• Acesso às fichas nutricionais dos alunos 
• Acesso e acompanhamento do Programa de Resultados dos alunos 

 
Segue abaixo uma prévia do Programa de Resultados: 
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Segue abaixo uma prévia do Player de Musica: 
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TECNOLOGIA E METODOLOGIA  
 

O projeto foi desenvolvido seguindo as melhores práticas de gerenciamento de projeto, somada as 
melhores tecnologias e técnicas de desenvolvimento da Focusnetworks. Segue abaixo uma breve 
descrição das tecnologias e metodologias empregadas no Gente Cia. 
 
Plataforma de Desenvolvimento 

 
Linguagens de 
programação utilizadas 
 

Técnicas e Padrões de 
Programação utilizadas 
 

Conceitos utilizados 
 

� ASP.NET 
� C# 
� XHTML 
� XML 
� XSL 
� Javascript 
� Transact SQL 
� Flash ActionScript 
� Hibernate 
� Store Procedures (Banco 

de Dados SQL Server) 
� CSS 
� PHP – Funções locais 

� AJAX 
� WebStandarts 
� Web Services 
� RSS 
 

� Web 2.0 
� Rich Internet Applications 

(RIA) 
� Feeds 
 
� Service Oriented 

Architecture (SOA) – 
Integração com 13 
servidores de cada unidade 
para fazer a autenticação e 
atualização das 
informações do aluno no 
Gente Cia. 

 
 
 

Sistema 
Operacional do 
Servidor Web: 

Windows 2003 Server Sistema Operacional do 
Servidor Local (Unidades):  

Linux 

Servidor Web: IIS 6.0 Servidor Web Local:  Apache 

Banco de Dados 
Web: 

SQL Server 2000  Banco de Dados Local:  Oracle 9i 

Framework: .NET Framework 2.0 
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Metodologia Web 2.0 para o Desenvolvimento do Proje to  
 

O Gente Cia foi totalmente baseado no conceito Web 2.0, propiciando uma arquitetura de 
participação e colaboração ente as pessoas e potencializando a formação da rede social digital. A 
interface dói desenvolvida para dar aos usuários uma experiência próxima a das aplicações 
desktop, com interfaces mais ricas, sem “refreshs” e com maior usabilidade. As aplicações do Gente 
Cia combinam a utilização de web services, Ajax e RSS. A partir daí essas aplicações permitem 
uma participação massiva dos usuários. Exemplos rápidos desse conceito são os blogs, wikis e 
sites de relacionamento. 
 
A primeira parte da Web 2.0 no Gente Cia é o RIA, ou Rich Internet Applications. As palavras 
associadas ao RIA são Flash, Flex e Ajax. No caso do projeto foi utilizado somente o Ajax. O que as 
aplicações ricas para a Internet realmente são, é como trazemos a experiência do desktop para um 
browser, desde as características gráficas até a usabilidade, como drag and drop, no qual todos 
estão acostumados a usar em aplicações desktop. 
 
A segunda parte da Web 2.0 no Gente Cia é o SOA. SOA significa Arquitetura Orientada a Serviços. 
É uma das peças chaves da Web 2.0 para esse projeto. As palavras associadas ao SOA são 
Feeds, RSS, Web Services e Mashups. O SOA traduz a exposição de funcionalidades de 
aplicações Web 2.0, para que outras aplicações possam integrar e usar essas funcionalidades, 
provendo um conjunto de aplicações muito mais rico. Em nosso caso, cada unidade espalhada pelo 
Brasil possui um servidor com os dados dos alunos. Foi criado então web services locais para 
alimentar as aplicações on-line do servidor central do Gente Cia, permitindo assim uma integração 
para autenticação, informações pessoais, informações de treino, e também permitindo o aluno 
atualizar essas informações em tempo real. 
 
A Terceira parte da Web 2.0 para o Gente Cia é a Web Social. As aplicações Web 2.0 tendem a 
interagir muito mais com o usuário final. O usuário final não é somente um usuário da aplicação, 
mas é também um participante, no qual ao taggear conteúdo, contribuir com um wiki, fazer podcasts 
ou blogar são ações constantes na nova maneira que ele usa a web. Parte da natureza social 
dessas aplicações, é que o usuário final é uma parte integral dos dados da aplicação, fornecendo 
feedback, permitindo a aplicação agregar valor aos usuários que as estão usando. Em uma 
arquitetura de participação, é necessário criar um motivador para os usuários participarem 
ativamente, no caso do Gente Cia, o serviços de classificado e a colaboração do professor na ficha 
de treino do aluno são os motores propulsores do projeto. Isso faz com que o aluno passe a 
participar também dos fóruns e eventos. 
 
Há três coisas que procuráramos nas tecnologias utilizadas no projeto. A primeira é que ela tivesse 
um ótimo suporte a Ajax. Ajax é uma técnica de programação que reúne tecnologias chaves usada 
para construir aplicações Web 2.0. É usado para criar aquela experiência para o usuário e funciona 
em qualquer browser, seja Firefox ou Internet Explorer. 
 
A segunda coisa que procuramos foi uma linguagem com um ótimo suporte a Web Services. Como 
eu mencionei antes, Web Services é uma peça chave para a Web 2.0 e precisamos de uma 
linguagem que torne fácil a adoção desses serviços. No caso o .NET foi a solução. 
 
A Terceira é ter uma linguagem que seja flexível e escalável. O que significa que o Gente Cia 
poderá facilmente adicionar novos recursos e manter as aplicações sempre atualizadas. É crítico 
quando essas aplicações web estão sendo usadas por tantos usuários finais que você tem que 
constantemente atualizá-las. 
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Quadro de resumo da metodologia do projeto nas duas  dimensões Web 2.0 e SOA.  

 Web 2.0 SOA 

Modelo de Serviço Web Services Web Services 

Modelos de padrões 
preferidos 

HTTP, XML, RSS SOAP 

Composição dos 
Mecanismos 

Web server aggregation 
(mashups remixados: Flickr 
e YouTube) 

Orquestração, coordenação, 
envolvimento de serviço 

Data-Centric Sim Sim 

Reusabilidade Sim, muito Sim, um tanto 

Interface com o Usuário 
(UI) 

Sim, explicitamente usando 
AJAX e enfatizando o 
conceito RIA 

Não, implícito 

Flexibilidade e 
Maleabilidade 

Muito, via formatos de dados 
simples e modelos leves de 
programação 

Sim, mais formal, via 
composição e orquestração, 
também via princípios de 
orientação a serviços 

Escalabilidade Sim, via descentralização 
radical  

Não é explícito 

Modelos de Negócio Long Tail (Cauda Longa), 
efeito de rede, inteligência 
coletiva, arquitetura de 
participação e total controle 
ao usuário 

Fusão de Dados, Legacy Asset 
Life Extension, BI 

Princípios Arquiteturais Autonomia, Confiança 
radical, Participação, 
Reusabilidade, Permalinks, 
Mashups, Personalização 

Composição 

Principais Competências • Inteligência Coletiva 
• Crescimento do Long 

Tail 
• Modelos de negócio, 

programação e 
interfaces leves 

 

• Encapsulação Funcional 
• Dados com um ativo digital 
• Pipelines de Negócios 
• Acessibilidade 
• Integração de dados e 

sistema 
• Agilidade nos negócios 
• Processos de negócios 

guiados pela participação 
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SETORES IMPACTADOS E RESULTADOS  
 

Resultados da Implementação do Projeto Gente Cia: 
 
IMPACTANDO NO POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DA CIA ATH LETICA 
 
Construção de marca e posicionamento corporativo 

 
O Gente Cia proporcionou o fortalecimento da Cia Athletica perante o mercado e os alunos, por 
oferecer um serviço on-line que agrega valor a mensalidade e a sua marca. Nenhum concorrente 
possui os serviços aqui neste estudo de caso apresentado.  
 
Além disso, o Gente Cia, assim como os outros projetos inovadores da Cia Athletica, posicionou a 
empresa como uma academia que tradicionalmente inova em prol da qualidade de vida de seus 
alunos dentro e fora da academia. O slogan “Gente cuidando de gente” surgiu após o projeto Gente 
Cia.  
 
Em uma convenção mundial da IHRSA (International Health, Racquet and Sportsclub Association) 
em Los Angeles, que aconteceu em maio de 2007, o diretor de marketing da Cia Athletica constatou 
que a empresa está no mínimo um ano a frente de qualquer academia do mundo, e isso se deve 
muito pela estratégia e projetos on-line. 

 
Relacionamento com stakeholders, estratégias de seg mentação, captação e fidelização de 
clientes e marketing direto 

 
O projeto Gente Cia é uma ação totalmente estratégica para se aproximar e se relacionar melhor 
com o aluno, veja alguns dos resultados conseqüentes: 
 

• Transparência de marca por colocar gestores, professores e alunos em um único ambiente 
social. 

 
• Construção de base de conhecimento por monitorar e registrar todos os movimentos que aluno 

faz dentro do site, como por exemplo, saber as comunidades que ele faz parte diz muito sobre 
o perfil do aluno, podendo segmentar e criar serviços personalizados on-line e off-line. O 
cruzamento desses dados pode dizer a Cia Athletica para investir mais em equipamentos de 
esqui, por exemplo.  

 
• Passar a oferecer um site que permite o aluno oferecer seus produtos e serviços para uma 

base seleta de pessoas, se sociabilizar com outros alunos, usar ferramentas de treino que 
trazem comodidade e organização para sua vida, são fatores que fidelizam e captam alunos 
para a Cia Athletica. Isso aumenta seu faturamento e mantém a regularidade do aluno na 
academia, pois o professor faz um acompanhamento mais preciso de suas atividades, 
inclusive quando o aluno falta.  

 
• Através das comunidades do Gente Cia a Cia Athletica pode conversar diretamente com os 

alunos que praticam musculação, por exemplo, além de poder mandar uma mensagem direta 
para cada aluno. Publicidade direcionada ao perfil do aluno também faz parte do Gente Cia. É 
ser relevante dentro do canal em que o aluno participa, é ter respeito por ele e permiti-lo 
interagir com a marca da forma em que ele achar ideal. Isso é Web 2.0.  

 
Propaganda e promoções 

 
Depois da implementação do Gente Cia, a Cia Athletica mudou sua campanha para estabelecer o 
foco nas pessoas e não na tecnologia, equipamentos ou ter os melhores professores. O slogan 
“Gente cuidando de gente” sintetiza bem a nova forma de aproximação com o mercado. 
Campanhas desenvolvidas pela DM9DDB e a contratação de tiras do Laerte, trouxeram mais humor 
para os alunos, mostrando a preocupação de fazê-los se sentirem bem em todos os momentos em 
que se lembrassem da marca.  
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Projetos de festas usando o conceito de comunidades estão sendo planejadas, o que usará o que 
acontece na web para o mundo off-line.  

 
Design e construção de interfaces interativas e mul timídia 

 
O modelo de interatividade implantado no Gente Cia, explicitamente usando AJAX e enfatizando o 
conceito RIA, traz os seguintes benefícios e resultados: 
 

• Roda o site e a aplicação web no próprio navegador do cliente; 
• Reduz processamento no servidor, o que diminui custo de infra-estrutura; 
• Apresentação baseada em padrões, usando XHTML e CSS; 
• Exposição e interação dinâmica usando o DOM; 
• Intercâmbio e manipulação de dados usando XML e XSLT, padrões universais e que permite a 

aplicação de uma arquitetura orientada a serviços. Isso possibilita outros sites e aplicações 
usarem esses dados; 

• Interfaces mais rápidas e práticas incluindo validações e formatações em tempo real, sem a 
necessidade de inúmeros refreshs e/ ou submits. Isso torna a navegação mais agradável e 
menos dispendiosa, fazendo o aluno permanecer mais tempo no site (stickiness); 

 
 

Canal de vendas 
 

O Gente Cia se tornou o grande diferenciador e ferramenta de venda, pois pessoas que são alunos 
de outras academias consideram e valorizam bastante a possibilidade de ser um aluno Cia Athletica 
para poder ter acesso também ao Gente Cia.  

 
Diferenciação em relação aos padrões adotados na in dústria e inovação percebida 

 
O mercado de academia é muito tradicional no aspecto de inovações. Quando se trata de 
inovações, a maioria delas se limita a adquirir um novo equipamento ou lançar uma nova aula no 
mercado.  
 
No caso da Cia Athletica, ela partiu para a inovação que foge do ambiente físico da academia, para 
poder fazer parte da vida do aluno de outras formas. E hoje, o lugar em que todos nós estamos 
constantemente presentes é a Internet. Portanto, uma série de projetos inovadores nesse canal foi 
implementada, incluindo o Gente Cia que já é um sucesso. Em breve será lançada uma versão 
móvel dessas ferramentas.  
 
Todos os alunos e o mercado competidor reconhecem a Cia Athletica como uma empresa 
extremamente inovadora em seu mercado, não só aqui, mas como internacionalmente também. 
Recentemente a Cia Athletica ganhou o prêmio pela revista Running BR, como a marca número 1 
de academias no Brasil. Número 1 em diversos aspectos, um deles é a inovação. 
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IMPACTANDO NA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS CORPORATIVOS  
 

SOA, web-services e arquiteturas distribuídas 
 

Ao integrar através de SOA treze servidores espalhados pelo Brasil, o Gente Cia possibilitou a 
otimização do processo administrativo das informações pessoais de cada aluno, permitindo a base 
ficar constantemente atualizada e limpa. Os próprios alunos podem atualizar suas informações 
pessoais pelo Gente Cia. Isso permite maior acuracidade nas ações de marketing sem desperdício 
de material.  
 
Futuramente, o Gente Cia virará o canal oficial do relacionamento com o aluno, permitindo-o 
inclusive ser lembrado de um pagamento em aberto, da aproximação da data de avaliação física, 
entre outros. Atualmente todos os processos relacionados aos treinos já estão implantados ou estão 
sendo implantados. 
Isso é otimização dos processos off-line que só é possível com a Internet.  

 
 
IMPACTANDO NA OTIMIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CONHEC IMENTO CORPORATIVO 

  
Inteligência competitiva 

 
A lógica do Gente Cia é a sua Arquitetura de Participação, o que é também o coração do conceito 
Web 2.0, onde a Cia Athletica passou a incluir seus alunos em um processo de colaboração 
contínua.  
 
É importante salientar que tudo isso na verdade é uma nova perspectiva da maneira com que os 
alunos estão usando e contribuindo para a Cia Athletica, muito mais do que a Web em si. Portanto, 
o Gente Cia traz uma mudança de hábitos e pontos de vistas, não de mudanças tecnológicas. E 
isso gera uma base de conhecimento competitivo enorme no mercado de academias. 
 
Na base disso tudo está a Inteligência Coletiva, onde contribuições em forma de texto, imagens, 
áudio, vídeo, etc , são usadas para enriquecer a base de inteligência competitiva da Cia Athletica, 
que passa a conhecer melhor o perfil dos consumidores desse mercado. O resultado é uma 
percepção melhorada dos produtos e serviços e sua amplitude de relevância para os usuários. 

 
 

CRM 
 
Aplicando as técnicas da Web 2.0 no projeto Gente Cia, tivemos alto valor de relacionamento com o 
aluno, e até mesmo com os professores e gestores. Particularmente na indústria de serviços, a 
conversação bidirecional da Web 2.0 permite um feedback instantâneo, rápida evolução de ofertas 
através de co-inovação com as pessoas que realmente estão usando os serviços e até mesmo 
verdadeiras relações onde os professores e alunos se tornam também fornecedores.  
 
O Gente Cia permite sociabilidade e personalização, para acontecer o que chamamos de Self-
Evolving CRM. As técnicas sociais e colaborativas da Web 2.0 no Gente Cia provêem uma estrutura 
flexível no qual fornece serviços ricos de CRM, que podem ser customizados individualmente pelos 
visitantes e altamente automatizados. Exemplos dessa estrutura são as comunidades, fóruns, 
eventos e ferramentas de treino, que permite o usuário participar ao ponto de ter somente 
informações relevantes a ele. Toda vez que o usuário voltar ao Gente Cia, o mesmo estará 
automaticamente configurado para os gostos do dele, trazendo assim alta relevância. 
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GERAÇÃO DE RETORNO AOS ACIONISTAS, EM FUNÇÃO DE  
 
Aumento de receitas 

 
O Gente Cia se tornou um grande veículo de mídia segmentada para o mercado publicitário. 
Quando o Gente Cia atingir massivamente 90% de seus alunos, a valorização e as vendas dos 
espaços começará a ser ativamente trabalhadas. Nesse caso, tanto grandes marcas como 
pequenas marcas poderão anunciar, pois o Gente Cia permite a segmentação por cidade, região, 
estado, esporte, entre outros. Ele passará a trabalhar no long tail. 
 
Além da receito com publicidade, o Gente Cia reteve alunos e conquistou novos. Isso fez com que a 
receita aumentasse, porém não há números precisos para mostrar no estudo de caso. 

 
Geração de valor em ativos intangíveis 

 
A percepção da marca e forma como os alunos fazem o boca-a-boca do Gente Cia são ativos 
intangíveis que geram valor para a Cia Athletica. Fora isso, fazer parte ativamente da vida do aluno 
e permiti-lo fazer negócios com outros alunos da base nacional também é um ativo intangível que 
gera valor para a marca Cia Athletica. 


