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Web 2.0 – padrões e modelos de negócio 
para a próxima geração de software

• Web 2.0 é um termo cunhado pelo editor Tim 
O”Reilly, descrevendo uma série de novas 
tecnologias e modelos de negócios 
emergentes.

• De acordo com a Wikipedia, Web 2.0 se 
refere à nova geração da WWW, incluindo 
sua arquitetura e aplicações, se 
caracterizando por:

- uma transição de website de armazéns 
isolados de informação para fontes de 
conteúdo e funcionalidade, tornando-se 
desta forma uma plataforma computacional 
para o oferecimento de aplicações Web para 
os usuários finais.



3

Web 2.0 – padrões e modelos de negócio 
para a próxima geração de software

- um fenômeno social de criação e distribuição 
de conteúdo Web, caracterizado pela 
comunicação aberta, descentralização de 
autoridade e liberdade para compartilhar e 
reutilizar.

- conteúdo mais organizado e categorizado, 
indo em direção à web semântica

- uma mudança no valor econômico da Web, 
gerando potencialmente uma Bolha 2.0
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Relembrando a bolha da Internet: 
o cenário há cinco anos...

• Não havia dúvida que 
estávamos no meio da 
revolução do E-Business, já
que este apresentava um 
crescimento exponencial,        

alcançando bilhões de
dólares de resultado.

• Empresários da Internet sendo 
entrevistados em “talk-shows”, 
aparecendo em capa de revistas...
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O cenário há cinco anos...

• Alguns diziam que era um milagre 
econômico, e vários acreditaram 
nisso - daí a hiper valorização das
chamadas empresas virtuais.

• No Brasil, por exemplo, o empresário 
Marcos Morais vendeu o portal 
Zip.net por US$ 365 milhões para a 
Portugal Telecom.

• A Starmedia chegou a valer US$ 3 
bilhões!
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Nova economia ou 
exuberância irracional?

• O presidente do Banco 
Central americano, 
Alan Greenspan, em 
uma das suas famosas 
declarações, 
denominou o 
“fenômeno” de 
exuberância 
irracional!

• Fundos de investimento canalizando 
bilhões para empresas start-up, e a maior 
parte dos empreendimentos visando o
famoso IPO (Initial Public Offer).
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Só que em 2000...

... a “bolha” explodiu!
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Efeitos do estouro da bolha…
• Recentemente, o portal Terra, do grupo espanhol Telefónica, 

fechou por meio bilhão de dólares a venda do site Lycos para 
a sul-coreana Daum. Com esse negócio, o Terra consumou 
uma perda de 96%, uma vez que havia pago 12.5 bilhões de 
dólares pelo Lycos há quatro anos atrás, pouco antes do 
estouro da bolha da internet. Não é um caso isolado do 
malogro num investimento na rede. Veja alguns casos de 
perdas com empresas que têm operações no Brasil.

• Telecom Italia investiu US$ 810 mi na Globo.com que hoje 
vale US$ 50 mi

• Banco Santander investiu US$ 585 mi na Patagon.com que 
hoje vale US$ 10 mi

• Portugal Telecom investiu US$ 365 mi na Zip.net que hoje 
vale US$ 50 mi

Fonte: revista Exame ed. 824/ 18 de agosto de 2004
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O que aconteceu depois
do estouro da bolha?

• Ao invés de enxergar uma
grande revolução, a visão
do mercado se tornou 
extremamente pessimista,
mais até do que seria 
razoável.

• Há razão para isso tudo ou
a reação se tornou 
exagerada?
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Razões para se opor ao pessimismo

• O uso da Internet não pára de
crescer em todo o mundo.

• Empresas migram em massa 
para a nova tecnologia 
(sistemas baseados na Web).

• Em 2002, o número de
transações bancárias 
realizadas pela Web já
tinha ultrapassado as
realizadas nas 
agências.
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Estaríamos entrando em uma nova fase 
de crescimento acelerado?
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Web 2.0 – padrões e modelos de negócio 
para a próxima geração de software

• A Web como plataforma: há cerca de 10 
anos atrás, a Netscape (podemos chamá-la 
de Web 1.0) também defendia o uso da web 
como plataforma.

• Seu principal produto era um browser (um 
software desktop), e sua estratégia era 
utilizar seu domínio neste mercado para 
alavancar as vendas dos seus softwares 
para servidor, de alto custo.

• Como tanto o browser quanto o servidor 
web se tornaram commodities, o valor 
migrou para os serviços prestados através 
da plataforma web.
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Web 2.0 – padrões e modelos de negócio 
para a próxima geração de software

• O Google, ao contrário, sempre se 
posicionou como uma aplicação web nativa, 
entregue como um serviço, com os 
consumidores pagando, direta ou 
indiretamente pelos serviços.

• Nenhum dos defeitos existentes na 
tradicional indústria de software estão 
presentes.  

• Não há licenciamento ou venda, apenas 
uso.  

• Não há a necessidade do desenvolvimento 
de versões específicas para diversas 
plataformas, apenas um browser é
necessário para acessar os serviços.
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Web 2.0 – padrões e modelos de negócio 
para a próxima geração de software

• Serviços P2P como o 
BitTorrent demonstram um 
outro princípio da Web 2.0: 
todo cliente também é um 
servidor; arquivos são 
decompostos em fragmentos 
que podem ser servidos de 
diversas localidades; de fato, 
quando mais popular é o 
arquivo, mais rápido ele é
servido.

• Logo, o serviço se torna 
melhor quanto mais 
usuários o utilizam.
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Web 2.0 – padrões e modelos de negócio 
para a próxima geração de software

• Outra princípio da Web 2.0: os 
efeitos de rede advindos das 
contribuições dos usuários são a 
chave para o domínio do mercado. 

• O melhor exemplo disso é a 
Wikipedia, enciclopédia online, cujos 
verbetes são adicionados, alterados e 
melhorados interativamente pelos 
seus usuários.

• A própria Amazon.com também 
experimenta diversos benefícios do 
uso da colaboração dos seus 
usuários, como críticas aos livros, 
recomendações, etc, tornando-a bem 
mais atraente que a concorrência.
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Web 2.0 – padrões e modelos de negócio 
para a próxima geração de software

• O fim do ciclo de lançamento de 
software: ao invés de grandes 
“releases”, o software vai sendo 
melhorado progressivamente, a 
ponto de algumas aplicações 
ostentarem o rótulo “beta” por 
vários anos, criando o chamado 
beta perpétuo….

• Cal Henderson, principal desenvolvedor do 
Flickr.com, ferramenta de armazenamento, busca e 
compartilhamento de fotos, lança novos releases a 
cada meia hora….

• Compare com o modelo de negócios das empresas 
tradicionais, como a Microsoft, que requer que o 
usuário faça um upgrade do seu ambiente a cada 
dois ou três anos…
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Web 2.0 – padrões e modelos de negócio 
para a próxima geração de software

• Outra característica importante 
do Web 2.0 é que ele não mais 
está limitado à plataforma PC.

• De fato, qualquer dispositivo, tal 
como um gravador pessoal de 
vídeo (como o Tivo) ou um MP3 
player como o iPod pode se 
beneficiar das aplicações 
desenvolvidas.

• Da mesma forma, teremos 
telefones, automóveis, etiquetas 
inteligentes, telefones IP, 
geladeiras e outros dispositivos 
fazendo parte da mesma 
estrutura (entramos na era M2M 
– Machine to Machine).



18

Web 2.0 – padrões e modelos de negócio 
para a próxima geração de software

• AJAX (Asynchronous JavaScript and XML): 
trazendo a funcionalidade das aplicações 
Desktop para o ambiente Web.

• É um conjunto de tecnologias para a criação de 
aplicações web interativas.
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O principais elementos
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Algumas consequências para o 
mercado - Telecom

• O mercado de longa distância já está com 
os dias contados…
[AT&T, o fim do ícone - empresa que teve 98% 
do mercado de telefonia dos EUA é vendida por 
US$ 16 bilhões para a SBC, Isto é Dinheiro, 
9/2/2005]

• O de ligações locais/celular começa a se 
definir (VoIP sobre Wi-Fi, e depois 
provavelmente VoIP sobre Wi-Max)
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Algumas consequências para o 
mercado - Telework…

• Até então, o 
conceito de 
escritório estava 
ligado aos meios 
de produção 
necessários 
(computadores, 
telefones, fax, 
etc) –
normalmente 
ligados a fios…

• Sem estes recursos, não poderíamos
trabalhar…
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Será que não mesmo ?
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Wireless World – Um mundo sem fio!

• O Wi-Fi (Wireless 
Fidelity) é a ponta do 
iceberg; novas 
tecnologias sem fio 
interconectarão 
praticamente todos os 
novos dispositivos, 
como automóveis, 
casas, escritórios e 
fábricas...

• Ou até as pessoas...
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City Cloud
Alguns chamam de City Cloud, outros de Wireless 
City, outros de Digital City e outros utilizam outros 
nomes mas não importa que nomes sejam utilizados 
o importante é que elas já começam a causar 
rebuliço no mundo e avançam cada vez mais.

Amsterdã sem fio
Amsterdã é uma cidade respeitosa com o passado mas atrevida 
com o futuro. Por isso, não é de espantar a notícia de que será
a primeira metrópole da Europa a estar inteiramente coberta por 
tecnologia WiFi. Uma empresa chamada HotSpot Amsterdam 
começou a espalhar pontos de acesso a redes sem fio por toda 
a cidade. Ao todo, serão 125 antenas. As sete primeiras, no 
centro histórico, já estão funcionando. 

Fonte: O Globo, 20/9/2004
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Algumas consequências para o mercado 
– Produtos ou Serviços

• Antes: comprar 
um CD

• Depois: “acessar”
um 
serviço online de 
música

• Antes: ver TV
• Depois: “acessar 

TV”, vendo o que 
quer, a hora que 
quiser…
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O poder do modelo de 
negócios baseado na publicidade

A publicidade online, antes inacessível para pequenas e médias 
empresas, emergiu como uma importante fonte de financiamento para 
a criação e entrega de software e serviços. Em muitos casos é
possível obter mais receita com este modelo de negócios do que com 
o tradicional modelo de licenciamento.
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Não é a toa que a Microsoft já anunciou o 
lançamento do Windows Live e do Office Live.
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Download da Apresentação

• http://www.actech.com.br/ufrj.pdf


