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RESUMO 

 

 

 

Nunes, Manuela Prey Pereira; Marcus Bastos (Orientador). #Keywords: não 

encontrou e Agora?!. São Paulo, 2016. Tese de Mestrado – Departamento 

Tecnologia da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo.  

 

O objetivo dessa pesquisa é fazer análise evolutiva através de uma linha do 

tempo sobre a evolução da Internet e entender como chegamos ao universo 

informacional de hoje. Desenvolvemos conhecimento suficiente sobre o 

funcionamento das ferramentas de busca e o comportamento do usuário, através de 

uma pesquisa qualitativa. Levando em conta os objetivos foi feito, um estudo de 

caso. Esta revolução tecnológica possibilitou a difusão da informação e a medida 

que a internet evoluiu para ser onipresente da vida moderna, as transformações 

psicológicas, econômicas e sociais associadas à chamada revolução das 

tecnologias de informação e comunicação trouxeram um crescimento de uma série 

de transformações no comportamento dos seres humanos. Este conjunto 

convergente de tecnologias, computação (software e hardware) e telecomunicações 

evoluem para diferentes plataformas e a recente migração dos desktops e 

notebooks para os smartphones vem transformando hábitos de toda uma sociedade 

através dos aplicativos.  

 

 

Palavras – Chave: Excesso de Informação, Internet, Ferramentas de Busca, 

Ansiedade, Aplicativos. 

  



 
 

Abstract 

 

 

 

Nunes, Manuela Prey Pereira; Marcus Bastos (Orientador). #Keywords: não 

encontrou e Agora?!. São Paulo, 2016. Tese de Mestrado – Departamento 

Tecnologia da Inteligência e Design Digital, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo.  

 

The purpose of this research is to do evolutionary analysis through a timeline 

about internet evolution and to understand how this technology gained strength over 

the years and transformed the society. We develop knowledge on the subject of 

qualitative research. This technological revolution made possible the dissemination of 

information. Internet evolved to be ubiquitous in modern life. This converging set of 

technologies, computing (hardware and software) and telecommunications 

developed different platforms. The recent migration from desktops and notebooks to 

smartphones has transformed habits of a whole society through the app’s.  

 

 

 

Key Words: Overload Information, Internet, Engine Search, Anxiety, 

App 
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1 Introdução 

 

A tecnologia possibilitou grandes transformações em nossa sociedade 

facilitando o acesso a uma grande massa de dados que se multiplicou ao longo dos 

anos devido à evolução tecnológica e à democratização da internet. As ferramentas 

de busca surgiram para indexar e organizar as informações procuradas diariamente 

por milhares de usuários.  

 

  Questões da Pesquisa 1.1

 
Analisar como a evolução da Internet e a explosão informacional 

transformaram o cotidiano das pessoas. 

Analisar como a ferramenta de busca influencia o controla da informação. 

 

 Estado da Arte 1.2

 
O avanço da tecnologia da informação nos últimos anos resultou em uma 

nova forma de comunicação, a Internet que podemos considerar como um 

organismo vivo que se modifica a cada instante. Essa revolução tecnológica tem 

significativas proporções, cujos efeitos na vida das pessoas, sob os mais diversos 

aspectos, ainda não estão totalmente avaliados.  

O século XX é conhecido como a Era da informação ou a Era digital, em 

virtude dos avanços tecnológicos que surgiram após a terceira revolução industrial. 

Segundo o W3C (Word Wide Web Consortium) - considerado como a maior 

organização de padronização da internet - em sua pesquisa de 25 abril de 2015, 

atualmente dos 7 bilhões de pessoas que existem em todo mundo 43% acessam a 

Internet, o que representa 3.111 bilhões de indivíduos. Especificamente no Brasil 

são 107.822.000 usuários.  

Podemos dizer que a Internet se tornou uma forma primária de memória 

externa ou transacional, em que a informação é armazenada coletivamente fora de 

nós e acessamos nossos arquivos via mecanismos ou ferramentas de busca.  

Segundo “Richard Wurman, autor do Livro” - Ansiedade de informação, 

você não precisa saber tudo; basta saber onde encontrar.  
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 Justificativas 1.3

 
A Internet, desde sua criação, tinha como propósito permitir a comunicação, 

troca de informações e o compartilhamento de computadores, além de aumentar o 

número de usuários conectados. Tornou-se um fenômeno amparado pelo 

desenvolvimento tecnológico. Segundo a Word Wide Web Size em sua pesquisa, de 

2 de novembro de 20161, atualmente a Web tem indexado pelo menos 4,82 bilhões 

de páginas. Podemos afirmar que nenhuma ferramenta de busca é capaz de 

rastrear e indexar 100% das páginas existentes na Internet. Estima-se que apenas 

60% sejam atingidos.  

 
“Informação é o resultado da distância cada vez maior entre o que 

compreendemos e o que achamos que deveríamos compreender. É o 

buraco negro que existe entre dados e conhecimento, e ocorre quando a 

informação não nos diz o que queremos ou precisamos saber” (WURMAN, 

1991, p. 38). 

 

Com passar do tempo, tornou-se perceptível o crescimento exponencial da 

Internet pela expansão de sua massa de informações, juntamente com o número de 

usuários que dela participam no processo de “Inteligência Coletiva”. 

Segundo (LÉVY, A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço 

, 2003, p. 28), a inteligência coletiva é: 

 
“Uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências” (LÉVY, A inteligência coletiva: por uma antropologia do 

ciberespaço , 2003). 

 

A facilidade de acesso a esse grande acervo informacional gera grandes 

conflitos, uma vez que ao efetuar uma pesquisa na Internet, podemos ficar 

frustrados pelo excesso de “respostas”, isso porque o excesso de informação não 

representa uma solução, mas um problema. 

   

 

 

                                                           
1
 Fonte: http://www.worldwidewebsize.com/ 

 

http://www.worldwidewebsize.com/
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2 Objetivos 

 
O crescimento da internet foi muito grande e, em menos de duas décadas, o 

que era um projeto para compartilhar informações do mundo todo atingiu proporções 

inimagináveis. Isso certamente é muito bom pela abrangência e pela quantidade de 

fontes com conteúdos diversos, mas ocasionou um verdadeiro caos de informações. 

Como qualquer um publica suas próprias informações, o volume é tão absurdo que  

polui os resultados e torna a navegação cada vez mais confusa e dispersa. 

 
“A forma de recuperar a informação, nos sites de busca, tende a se 

aprimorar a cada dia, mas o quadro que se verifica no momento é da 

inexistência de mecanismos capazes de filtrar a informação de forma a 

proporcionar a seleção restrita dos temas de interesse” (GESTEIRA, 2007, 

p. 5). 

 

De fato, os mecanismos de busca ainda necessitam de aperfeiçoamentos, no 

entanto, analisando a história podemos perceber grandes avanços tecnológicos ano 

a ano. 

Sem dúvida, a rede mundial mudou os hábitos das pessoas. Todos os dias 

surgem aplicativos, novos sites e diferentes dinâmicas nas redes sociais. 

 Apesar de sabermos que as redes sociais não surgiram na rede mundial de 

computadores e sim na necessidade do homem de compartilhar e criar laços sociais. 

Darwin observou que se o ambiente sofre alguma modificação, as espécies se 

adaptam a ele, isso não é diferente com a internet, as redes sociais evoluem e se 

adaptam ao longo do tempo em razão da necessidade dos usuários. 

O objetivo desta pesquisa é fazer uma análise evolutiva através da história da 

Internet, e entender como chegamos ao universo informacional de hoje. A partir 

dessas informações analisamos quais foram os impactos causados no 

comportamento humano e como, ao longo dos anos essa revolução tecnológica 

possibilitou o desenvolvimento de novas ferramentas e como elas ainda precisam 

ser aperfeiçoadas para que possamos ter o domínio da informação disponível na 

rede mundial de computadores. 
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 Hipóteses 2.1

 
A hipótese que foi trabalhada neste projeto nasce do volume de informação 

produzido na Web e como esse excesso de informação prejudica a eficiência e 

agilidade das ferramentas de busca e gera ansiedade em toda a sociedade.  

Segundo Richard Wurman, uma edição do The New York Times em um dia 

da semana contém mais informação do que o comum dos mortais poderia receber 

durante toda a vida na Inglaterra do século XVII.  
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3 Fundamentação Teórica 

 
A pesquisa foi feita através de levantamento bibliográfico, combinando textos 

teóricos com informações recentes sobre os mecanismos de busca, já que, dada a 

novidade do tema, nem sempre há bibliografia especializada disponível. Foi utilizada 

a Pesquisa Aplicada, buscando desenvolver conhecimento suficiente sobre o 

funcionamento das ferramentas de busca e o comportamento do usuário para 

analisar as tendências de evolução da Web e propor soluções a problemas 

específicos.   

Quanto à abordagem, a pesquisa foi Qualitativa – método - em que os dados 

são analisados de forma indutiva - pois trata-se de uma pesquisa descritiva. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 

Levando em conta os objetivos do projeto trabalhei com uma pesquisa 

exploratória, um estudo de caso. 

 

 Linha de Pesquisa - Design digital e inteligência coletiva 3.1

  
A pesquisa abordou a quantidade de informação produzida na rede mundial 

de computadores e como as ferramentas de busca são responsáveis em localizar e 

recuperar informações. O ambiente analisado permite a interatividade entre os 

usuários da grande rede de computadores; entre tecnologias e práticas baseadas 

em redes.  

Buscou-se também o estabelecimento de conceitos, perspectivas, estratégias, 

métodos e tecnologias da gestão do conhecimento. 

 

 Metodologia: 3.2

 
 O objetivo abrangeu uma leitura crítica de bibliografia, uma análise direta de 

exemplos (análise com elementos da semiótica, no sentido de esforço para ler os 

modos de funcionamento das buscas e, interpretar as diferentes formas do 

mecanismo de busca, a maneira como o design de seus sistemas tem 

consequências para o processo de busca) e um diálogo crítico com fontes 

“secundárias” (por exemplo: entrevistas com CEOs). A generalização derivada de 

observações de casos da realidade concreta e elaborada a partir de constatações.  
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4  Explosão Informacional 

 
  O século XX é conhecido como a Era da informação ou a Era digital, 

em virtude dos avanços tecnológicos que surgiram após a terceira revolução 

industrial. Para entender um pouco melhor essa Era é preciso definir a palavra 

informação. 

Claude Shannon, matemático da Universidade de Michigan, atuava no 

Laboratório Bell em 1948 quando publicou o artigo “A Mathematical Theory of 

Communication” em português, “Uma Teoria Matemática da Comunicação “ e 

passou a ser conhecido como o “pai da teoria da informação”. Esse trabalho 

revolucionou o modo pelo qual cientistas e técnicos passaram a utilizar a palavra 

informação. 

Nessa teoria, a informação passa a ser considerada uma medida apenas 

quantitativa de trocas comunicativas. 

 
“O problema fundamental da comunicação é reproduzir num determinado 

ponto, seja exata. Seja aproximadamente, uma mensagem selecionada 

num outro ponto. As mensagens costumam ter um significado” (Shannon, 

1948). 

 

No artigo de Shannon, os conceitos fundamentais da teoria da informação – 

ruído, redundância e entropia – são apresentados através de modelos matemáticos, 

em que o bit (dígito básico primário) aparece pela primeira vez como quantum de 

informação, uma unidade clara e mensurável pela qual a capacidade de transmissão 

de toda a tecnologia de comunicação pode ser medida. 

O trabalho de Shannon é altamente técnico e não irei detalhá-lo na íntegra. 

Ressalto, porém que ele definiu Informação como tudo aquilo que reduz a incerteza. 

Ronald Fischer, estatístico e biólogo evolutivo, publicou o artigo “On an 

absolute criterion for fitting frequency curves” em português, “Sobre um critério 

absoluto para as curvas de frequência de montagem “ (Fisher, 1912), no qual propôs 

um método de modelagem de curvas de frequência. Para ele, um parâmetro era 

proporcional à probabilidade dos dados e uma dada função, a qual usualmente tinha 

apenas um valor máximo. Fisher concebia o problema da seguinte forma: se você 

quiser tirar conclusões na presença da incerteza, primeiro precisa imaginar a 

certeza. Mas não criar apenas uma certeza e sim várias certezas diferentes, o que 
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não é fácil como parece. É preciso dizer: “Neste caso tudo estaria certo.” Ou: “No 

outro caso tudo estaria certo.” E assim por diante. Fazer essa lista de possíveis 

certezas para tirar conclusões na presença da incerteza.  

Nesta pesquisa, ainda é possível citar vários outros nomes que 

desenvolveram estudos sobre o tema informação, como Bertrand Russell, 

matemático e filósofo, Alan Turing matemático e lógico, um dos precursores do 

conceito de algoritmo e Kurt Gödel, matemático e filósofo. O objetivo desta pesquisa 

não é condensar os séculos de estudo sobre o tema, mas esclarecer o suficiente 

significado da palavra Informação para compreender um pouco melhor a “Era” que 

estamos vivendo. 

 

 A “sociedade da Informação” 4.1

 
A expressão “sociedade da informação” passou a ser utilizada, nos últimos 

anos do século XX, como substituto para o conceito “sociedade pós-industrial” e 

como forma de transmitir o conteúdo específico do “novo paradigma técnico-

econômico”. A realidade que os conceitos das ciências sociais procuram expressar 

refere-se às transformações técnicas, organizacionais e administrativas que têm 

como “fator-chave” não mais os insumos baratos de energia como na sociedade 

industrial, mas os insumos baratos de informação propiciados pelos avanços 

tecnológicos na microeletrônica e telecomunicações.  

Esta sociedade pós-industrial ou “informacional”, como prefere Castells, está 

ligada à expansão e à reestruturação do capitalismo desde a década de 1980. As 

novas tecnologias e a ênfase na flexibilidade – ideia central das transformações 

organizacionais – têm permitido realizar com rapidez e eficiência os processos de 

desregulamentação, privatização e ruptura do modelo de contrato social entre capital 

e trabalho característicos do capitalismo industrial. 

Para (Tadao, 2000, p. 5), “a sociedade da informação não é um modismo. 

Representa uma profunda mudança na organização da sociedade e da economia, 

havendo quem a considere um novo paradigma técnico-econômico”. O autor 

referencia também que essa nova Era pode ser considerada como um fenômeno 

global por afetar diretamente as atividades sociais e econômicas, visto que suas 

estruturas e dinâmicas são indiscutivelmente afetadas pela infraestrutura das 

informações disponíveis.  
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Segundo (CASTELLS, A Era da Informação: economia, sociedade e cultura, 

2002) as características a seguir são fundamentais desse paradigma visando 

entender a base material nova sociedade, denominada também de sociedade pós-

industrial: 

A informação é a sua matéria-prima – Existe uma relação simbiótica entre a 

tecnologia e a informação, em que uma complementa a outra, fato esse que 

diferencia essa nova Era das revoluções anteriores, em que era dada proeminência 

a um aspecto em detrimento de outro;  

 Capacidade de penetração dos efeitos das novas tecnologias – Refere-se ao 

poder de influência que os meios tecnológicos exercem na vida social, econômica e 

política da sociedade; 

  Lógica de redes – É uma característica predominante desse novo modelo de 

sociedade, que facilita a interação entre as pessoas, podendo ser implementada em 

todos os tipos de processos e organizações, graças às recentes tecnologias da 

informação;  

 Flexibilidade – Essa característica refere-se ao poder de reconfigurar, alterar 

e reorganizar as informações;  

 Convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente 

integrado – O contínuo processo de convergência entre os diferentes campos 

tecnológicos resulta da sua lógica comum de produção da informação, em que todos 

os utilizadores podem contribuir, exercendo um papel ativo na produção de 

conhecimento. 

O foco sobre a tecnologia pode alimentar a visão ingênua de determinismo 

tecnológico, segundo o qual as transformações em direção à sociedade da 

informação resultam da tecnologia, seguem uma lógica técnica e, portanto, neutra, 

sem interferência de fatores sociais e políticos. Nada mais equivocado: processos 

sociais e transformação tecnológica resultam de uma interação complexa em que 

fatores sociais pré-existentes, a criatividade, o espírito empreendedor e, as 

condições da pesquisa científica afetam avanço tecnológico e suas aplicações 

sociais. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar que o excesso de informação na 

internet dificulta a localização da informação desejada pelos usuários. Não saber 

como localizar e utilizar essa informação de forma apropriada gera ansiedade e 

incerteza nas pessoas. Sendo assim, estudamos o futuro das ferramentas de busca 
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e como esse excesso de informação pode dificultar no rastreamento, na indexação e 

no armazenamento dos dados.   

Neste capítulo, revimos a história e evolução dos meios de comunicação 

social, desde suas origens, e quanto eles influenciaram no excesso de informação.  

Em 2001, a Web Semântica (com suas camadas) foi proposta por 

(BERNERS-LEE, 1990) com o objetivo de haver uma Web em que os computadores 

pudessem analisar os dados disponíveis nas páginas e com isso simplificar tarefas 

complexas, e reduzir o tempo de execução de atividades, entre outras vantagens. 

Existem muitas polêmicas e desafios que envolvem a Web Semântica. 

Não há como iniciar esta linha do tempo sem descrever o crescimento 

exponencial da Web, entretanto, a abertura desse espaço “aberto” inevitavelmente 

gerou uma série de novas discussões sobre, o futuro da Web. O objetivo deste 

estudo é  relatar as diferentes fases da história da Internet.  

 

 Revolução da Internet 4.2

 

4.2.1 Web 1.0 

 
Na década de 1980, as tecnologias que conhecemos como a base da Internet 

moderna começaram a se expandir pelo mundo e nos anos 90 se introduziu a World 

Wide Web (WWW), “teia em todo o mundo”, que é um sistema de hipermídia, 

reunindo várias mídias interligadas por sistemas eletrônicos de comunicação e 

executadas na Internet. 

Na Web 1.0 os dados são estáticos. Hoje podemos dizer que a internet se faz 

presente de uma forma unidirecional, diferentemente de quando o conceito surgiu. 

Nesse sentido, a comunicação é em um único sentido. Diante desse cenário, os 

produtores Web que distribuem os conteúdos com base no que se acredita ser 

interesse para disponibilização. Cada página da Internet é composta principalmente 

de páginas de texto e imagens interligadas através de hiperlinks 2.  

                                                           
2 *Hiperlink, sinônimo de link, consiste em conexões de uma página da Web ou arquivo para outro, o ponto de 

partida para os links. 
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Figura 1- Web 1.0 

 

 
 
 

 
Fonte: www.hazhistoria.net 

 

A Web 1.0 impressionou os primeiros internautas com todas as informações 

repentinamente disponíveis, a facilidade de acesso graças aos primeiros 

mecanismos de pesquisa e a potência e a velocidade da comunicação pelos 

correios eletrônicos. 

Ressalto que nesse período o usuário era apenas um espectador, somente 

recebendo conteúdos, sem poder gerá-los. 

 Em meados do ano de 1996 surge a era dos mecanismos de busca e o 

acesso a documentos e websites, popularizada como “web 1.0”. (PRIMO, Interação 

mediada por computador: comunicação, cibercultura e cognição, 2007) esclarece 

que a primeira geração da web é caracterizada por websites como unidades 

isoladas e com características estáticas. (BLATTMANN & CORRÊA DA SILVA, 

2007) afirmam que a “Web 1.0” era estruturada através de sites que colocavam o 

todo conteúdo on-line sem oferecer a possibilidade de interação aos internautas. 

Dessa forma, a primeira geração da Web funcionava mais como uma forma de 

conexão de computadores e informação, do que de pessoas interconectadas. Essa 

lacuna foi bem aproveitada pela segunda concepção da Internet, conhecida como 

Web 2.0. 

4.2.2 Web 2.0 

Em meados de 2004 durante uma “conferência de ideias” entre a O’REILLY 

Media e a MediaLive International, ambas empresas e produtores de eventos, 

conferências e conteúdos relacionados a tecnologias da informação, os 

organizadores desse evento tiveram como objetivo principal analisar as recentes 
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características da rede, identificar tendências e prever as possíveis inovações que 

iriam prevalecer nos próximos anos. A partir de então, a expressão se tornou 

popular e “nova Web” passou a ser denominada de Web 2.0, por ser uma segunda 

geração de serviços e aplicativos da rede, tecnologias e conceitos que permitia 

maior grau de interatividade e colaboração na utilização da Internet, possibilitando 

que suas páginas fossem mais atrativas e dinâmicas, saindo da era do conteúdo 

estático e produzido por poucos para uma Era em que o conteúdo pode ser 

publicado e compartilhado por qualquer pessoa com acesso à Internet. 

 

Figura 2 - Web 2.0 

 

 

 
 

 
 

 
Fonte: www.hazhistoria.net 

Segundo (O'REILLY, 2005), em seu artigo “What is Web 2.0” – em português 

“O que é Web 2.0” (2005) o estouro da “Bolha da Internet”, no outono de 2001, 

marcou um ponto de virada para a web.  

Convém ressaltar, com a opinião de (CATARINO & BATISTA, 2007), que é 

importante advertir que até o aparecimento da expressão Web 2.0, nunca se 

considerou que esta tivesse versões. O’Reilly utiliza o termo “Web 1.0” para se 

referir àquilo que ele considera uma versão anterior da Web. No entanto, a 

expressão não existia até ter aparecido o termo Web 2.0. 

O Netscape Navigator foi o navegador da década de 1990, O Google é 

certamente a principal ferramenta da Web 2.0. A seguir, uma breve comparação 

para demonstrar os principais pontos da evolução. 
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Netscape enquadrava a “web como plataforma” em termos do velho 

paradigma software: seu principal produto foi o navegador web, uma aplicação 

desktop, e sua estratégia foi usar sua posição dominante no mercado de 

navegadores para estabelecer um mercado para os produtos de alto preço do 

hardware3. O controle sobre os padrões para exibição de conteúdo e aplicativos no 

navegador, em teoria, daria à Netscape o tipo de poder de mercado apreciado por 

Microsoft no mercado de PC’s4. 

No final, tanto os navegadores como servidores web se tornaram 

commodities, e o valor movido "a pilha" para serviços fornecidos através da 

plataforma web. 

O Google, por outro lado, começou como uma aplicação web nativa, entrega 

de um serviço, diferentemente das indústrias de softwares, em que os clientes 

pagavam, direta ou indiretamente pelo o uso desse serviço. Nenhuma das 

armadilhas da indústria de software antigas está presente, nas versões de software 

não agendadas (atualizações), apenas a melhoria contínua, sem licenciamento ou 

venda de uso. 

O Google não é um servidor, embora seja entregue por um enorme pátio de 

servidores de internet - nem um navegador - embora seja experimentado pelo 

usuário dentro do browser5. Nem seu serviço de busca flagship6 hospeda o conteúdo 

que permite aos usuários localizá-lo. Trata-se de algo muito parecido com um 

telefonema. A mensagem não se resume somente aos aparelhos telefônicos, em 

cada extremidade da chamada, mas na rede, no meio, A informação trazida pelo, 

Google acontece no espaço entre o browser e o servidor de pesquisa do motor e de 

conteúdo de destino, como um facilitador ou intermediário entre o usuário e a sua 

experiência online. 

Embora Netscape e Google podem ser descritos como empresas de software,  

podemos dividi-las em dois grandes grupos:  

I - A Netscape pertencia ao mesmo mundo de software como Lotus, Microsoft, 

Oracle, SAP.  

                                                           
3
 Hardware é a parte física de um computador, é formato pelos componentes eletrônicos. 

4
 PC’s (abreviatura de Personal Computers, em português Computador Pessoal) 

5
 Browser é um programa desenvolvido para permitir a navegação pela web, capaz de processar diversas 

linguagens, como HTML,ASP,PHP. Sua interface vai variar de acordo com a marca, onde quem escolhe é o 
usuário. 
6
 Flagship Store, são lojas-conceito (uma loja cheia de criatividade e modernidade, que sempre apresenta algo a 

mais aos seus clientes) 
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 - Na revolução do software da década de 1980, enquanto os companheiros 

do Google são outras aplicações de internet como eBay, Amazon, Napster, e sim, 

DoubleClick. 

 

4.2.3 A Era da Informação e a evolução tecnológica com a exploção 

informacional. 

 

Figura 3 - Evolução da Circulação da Informação (Web 1.0) 

 

 

 

 

Fonte:  

http://www.designdamage.com/the-evolution-of-media-content-distribution-circulation-1-0-to-2-0/#axzz46hf7LZZG 

 

Como se pode observar no modelo tradicional, o conteúdo é criado por 

poucas fontes, canais de imprensa, rádio, televisão e Web 1.0. 

A comunicação era uma “linha unica”, na qual os usuários são empurrados 

para fora de um processo, exigindo um grande esforço deles. 

http://www.designdamage.com/the-evolution-of-media-content-distribution-circulation-1-0-to-2-0/#axzz46hf7LZZG
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  Exemplificando: no jornal, por exemplo: tudo começa quando um editor cria 

o contéudo. Em seguida ele passa por um processo de revisão antes que seja 

impresso em papel, e, finalmente, chegue até você. 

Essa é uma abordagem de cima para baixo para distribuição de conteúdo, 

com o máximo controle. 

Agora vamos analisar a forma como a mídia social eleva a circulação do 

conteúdo no modelo 2.0. 

 

Figura 4 - Evolução da Circulação da Informação (Web 2.0) 

 

 
 

 

 

Fonte: http://www.designdamage.com/the-evolution-of-media-content-distribution-circulation-1-0-to-2-

0/#axzz46hf7LZZG 

 
Nesse modelo todo mundo é um produtor de conteúdo, permitindo que o que 

é gerado pelo usuário possa escalar de forma eficiente. Quando milhões de pessoas 

http://www.designdamage.com/the-evolution-of-media-content-distribution-circulation-1-0-to-2-0/#axzz46hf7LZZG
http://www.designdamage.com/the-evolution-of-media-content-distribution-circulation-1-0-to-2-0/#axzz46hf7LZZG
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contribuem com conteúdos, cria-se uma corrida de “muitos-para-muitos” para 

publicar e distribuir informações. 

A natureza da Web 2.0 permite que o conteúdo possa ser distribuído e 

compartilhado quase que instantaneamente na Internet. 

 

4.2.4 Web 3.0 

 

A expressão Web 3.0 ou Web Semântica ficou conhecida com o artigo 

publicado pelo jornalista John Markoff em novembro de 2007, no jornal The New 

York Times. Esse termo significa a organização e o uso de maneira mais inteligente 

de todo o conhecimento disponível na Internet. 

A World Wide Web (teia mundial) passaria para World Wide Database (base 

de dados mundial), de um mar de documentos para um mar de dados, e logo 

teríamos programas que entenderiam como fazer melhor uso desses dados.  

Do ponto de vista das pessoas, a organização dos conteúdos e informações 

(Web Semântica) significa que o usuário poderá fazer perguntas ao seu programa e 

ele será capaz de ajudá-lo de forma mais eficiente, fornecendo o conteúdo mais 

adequado de acordo com a sua necessidade. 

 

Figura 5 - Web 3.0 

 

 
 

 
Fonte: www.hazhistoria.net 

 
 
 

http://www.hazhistoria.net/
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Segundo o americano Seth Godin, pesquisador da Universidade de Stanford 

e outros estudiosos está surgindo a Web 4.0. De forma simplificada, ela será como 

um gigantesco sistema operacional inteligente e dinâmico, que vai permitir as 

interações dos indivíduos, utilizando os dados disponíveis, instantâneos ou 

históricos, para propor ou suportar a tomada de decisão.  

A grande diferença entre tudo o que existe hoje e nos próximos anos é que 

isso acontecerá automaticamente, com base num complexo sistema de inteligência 

artificial. 

O estudo da IA7, iniciou-se nos anos 50 com os cientistas Herbert Simon e 

Allen Newell, que criaram o primeiro laboratório de inteligência artificial na 

Universidade de Carnegie Mellon. 

De maneira geral, pode-se dizer que a IA é o ramo da ciência da computação 

dedicado a buscar métodos ou dispositivos computacionais que possuam ou 

multipliquem a capacidade racional do ser humano de resolver problemas. Ou, 

ainda, o estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que atualmente 

os humanos fazem melhor. Um sistema IA não é capaz somente de armazenamento 

e manipulação de dados, mas também da aquisição, da representação, e da 

manipulação de conhecimento. Essa manipulação inclui a capacidade de deduzir ou 

interferir novos conhecimentos.  

Dessa forma, acredita-se que as habilidades que determinam a qualidade da 

tomada de decisão e a solução de problemas, além de serem armazenadas na 

mente das pessoas, podem ser guardadas em máquinas, hoje, chamadas de 

computadores (SIMON, 1987). 

Uma das ideias mais úteis que emergiram das pesquisas em IA é que fatos e 

regras -conhecimento declarativo- podem ser representados separadamente dos 

algoritmos de decisão -conhecimento procedimental. Isso teve um efeito profundo 

tanto na maneira de os cientistas abordarem os problemas como, nas técnicas de 

engenharia utilizadas para produzir sistemas inteligentes. 

A pesquisa de doutorado de Simon sobre a tomada de decisão nas 

organizações e, mais tarde, sobre o comportamento administrativo conduziu-o ao 

campo da psicologia. Segundo ele mesmo, porém, na metade da década de 1950, 

seu maior interesse de pesquisa era utilizar simulações computacionais para 

                                                           
7
 O campo da Inteligência Artificial é muitas vezes indicado em textos pela siga IA

, 
padrão adotado neste texto, daqui em 

diante. 
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elaborar teorias do comportamento humano e entender como os sistemas 

inteligentes executavam o trabalho. 

Adotando um procedimento particular -máquina de inferência (Back Box) - o 

desenvolvimento de um sistema IA é reduzido à obtenção e à codificação de regras 

e fatos que sejam suficientes para um determinado domínio do problema. Esse 

processo de codificação é chamado de engenharia do conhecimento. As questões 

principais a ser contornadas pelo projetista de um sistema de IA, portanto, são: 

aquisição, representação e manipulação de conhecimento. A isso, geralmente se 

acrescenta, uma estratégia de controle ou máquina de inferência que determina os 

itens de conhecimento a acessar, as deduções a fazer, e a ordem dos passos a 

utilizar.  

 A figura a seguir retrata estas questões, mostrando a inter-relação entre os 

componentes de um sistema clássico de IA (SCHUTZER, 1987). 

 

Figura 6 - Sistema Clássico de IA 

 

 
 

 
Fonte: Schutzer, D. Artificial Intelligence, New York, 1987 

 Simon, a partir de 1980, dedicou atenção especial à psicologia cognitiva, 

visando entender o modo como ocorre o aprendizado em sistemas inteligentes e o 

comportamento dos cientistas em grandes descobertas (através de experimentos, 

utilizando a simulação computacional).  

A análise do conhecimento deve enfocar o resultado da interação do usuário 

com o sistema em seu ambiente ao longo do tempo. Por isso, o conhecimento não 

pode ser reduzido ou mapeado apenas sobre uma estrutura física ou um dispositivo 

isolado. 
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Segundo (NEWMAN, 1981), para possuir conhecimentos, um sistema deve 

ter também racionalidade, pois é difícil conceber qualquer outra forma na qual possa 

ser dito que sistema possui conhecimento. A classe de sistemas que têm 

conhecimento é a daqueles direcionados a metas. O nível do conhecimento que 

permite a descrição do comportamento desse sistema acima do nível simbólico é 

orientado para o sistema. 

Para visualizarmos a trajetória, a evolução da Web e as tecnologias 

empregadas em cada uma, a seguir um gráfico bem organizado publicado por 

(POLLOCK, 2010, p. 10). 

 

Figura 7 - A Evolução da Web 

 

 
 
 

 
Fonte: Radar Networks & Nova Spivack, 2007 -www.radarnetworks.com 

 

 Precursores das Mídias Sociais 4.3

 
Em 1979, os americanos Tom Truscoff e James Tice Ellis, ambos 

profissionais em ciência da computação e graduados na Universidade Duke criaram 

o sistema Usenet, abreviação de User Network (rede de usuários).  
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O sistema Usenet foi o principal responsável pelo desenvolvimento de leitores 

de notícias e o precursor dos leitores de feeds RSS tão comumente usado hoje para 

acompanhar blogs e sites de notícias. 

Sites de grupo, tais como os Grupos do Google e Yahoo Grupos usam muitas 

das convenções estabelecidas pelos sistemas Usenet originais. 

O primeiro BBS (Bulletin Board System) foi publicado no final dos anos 1970. 

Originalmente, ficava hospedado principalmente em computadores pessoais. Os 

usuários tinham de discar através de um modem8 do computador host ou 

hospedeiro9. Só uma pessoa de cada vez poderia ter acesso ao BBS. 

 

Figura 8 - Imagem do sistema de comunicação BBS 

 

 
 

 
Fonte: http://www.techtudo.com.br/platb/internet/2011/07/08/bbs-a-internet-antes-da-internet/ 

 

A rede BBS foi o primeiro site que permitiu que os usuários fizessem logon e 

interagissem uns com os outros, ainda que de uma forma muito mais lenta do que 

fazemos atualmente, devido à tecnologia daquele tempo 

                                                           
8
 Modem é um dispositivo eletrônico que modula um sinal digital numa onda analógica, pronta a ser 

transmitida pela linha telefônica, e que demodula o sinal analógico e reconverte-o para o formato digital 
original.  
9
  Host ou Hospedeiro, é qualquer máquina ou computador conectado a uma rede, podendo oferecer 

informações, recursos, serviços e aplicações aos usuários ou outros nós na rede. 
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Depois da BBS vieram os “serviços online”. As empresas CompuServe e 

Prodigy foram as primeiras tentativas reais de serviços corporativos no acesso à 

internet. 

A CompuServe foi a primeira empresa a incorporar um programa de bate-

papo em seu serviço e a Prodigy foi responsável por tornar os serviços online mais 

acessíveis. 

A AOL lançou seu serviço de chat instantâneo Messenger e começou a dar 

boas-vindas com a saudação icônica. 

 

4.3.1 IRC, ICQ, and Instant Messaging     

 
O IRC (Internet Relay Chat) foi desenvolvido em 1988 e usado para 

compartilhamento de arquivos, links e outra forma de se manter contato. 

Foi realmente o pai das mensagens instantâneas como conhecemos hoje. O 

IRC foi principalmente baseado em UNIX10, porém seu acesso era limitado à maioria 

das pessoas. 

Em 1989, iniciou-se o projeto do CERN (Organização Europeia para a 

Pesquisa Nuclear) denominado Enquire, iniciado pelo cientista britânico Tim 

Berners- Lee, da Universidade de Oxford.  

O projeto propôs a criação de hipertexto global, que viria a ser conhecido 

como a World Wide Web. A tecnologia permitia que as pessoas trabalhassem em 

conjunto, combinando seus conhecimentos em uma rede de documento de 

hipertexto. Ele escreveu o código do primeiro servidor WWW e o primeiro editor de 

hipertexto para plataforma “neXTstep”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 UNIX é um sistema operacional baseado em file systems. 
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Figura 9 - Gerenciamento de Informação: A proposta Março 1989 

 
 
Fonte : (BERNERS-LEE, 1990) 

 

Rumo a um caminho sem volta, em 1990 42% dos adultos americanos já 

usavam um computador.  

 

4.3.2 Início das Redes Sociais na Era Digital 

 
 Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores 

(pessoas, instituições ou grupo) e suas conexões (interações ou laços sociais) 

(WASSERMAN & FAUST, 1994); (DEGENNE, 1999). Uma rede, assim é uma 

metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das 

conexões estabelecidas entre diversos atores. A abordagem de rede tem seu foco 

na estrutura social, na qual não é possível isolar os atores nem suas conexões. 

 As redes surgem como um instrumento novo face aos determinismos 

institucionais, porém por outro lado, o trabalho pessoal em redes de conexões é tão 

antigo quanto a história da humanidade - somente nas últimas décadas, no entanto, 

as pessoas passaram a percebê-lo como ferramenta organizacional. 
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“O que é novo no trabalho em redes de conexões são suas promessas 

como uma forma global de organização com raízes na participação 

individual. Uma forma que reconhece a independência enquanto apoia a 

interdependência. O trabalho em redes de conexões pode contribuir a uma 

perspectiva global baseada na experiência pessoal” ( (LIPNACK, 1992, p. 

19). 

 

Nas redes sociais, há uma valorização dos elos informais e das relações, em 

detrimento das estruturas hierárquicas. Hoje o trabalho informal em rede é uma 

forma de organização humana presente em nossa vida cotidiana e nos mais 

diferentes níveis de estrutura das instituições modernas. 

 

“Redes Sociais (ARS) é uma ferramenta metodológica de origem 

multidisciplinar (sociologia, psicologia, antropologia e matemática) e 

estabelece um novo paradigma na pesquisa, sobre a estrutura social.” A 

estrutura é apreendida concretamente como uma rede de relações e de 

limitações que pesa sobre as escolhas, as orientações, os comportamentos, 

as opiniões dos indivíduos” (MARTELETO, 1998, p. 72). 

 

As redes sociais têm transformado a forma de comunicar das pessoas, 

tamanha a capacidade do seu alcance mundial, influenciando opiniões, mobilizando 

e criando grupos e trazendo informações em questão de segundos. 

A interação social medida por computador, de acordo com (PRIMO, Interação 

Medida por Computador: a comunicação e a educação a distância segundo uma 

perspectiva sistêmico-relacional., 2003) pode ser percebida de duas formas: 

 A primeira é a interação mútua, que é negociada entre os agentes enquanto 

acontece,são redes sociais em que os laços constituídos são de pertencimento 

relacional, caracterizado pelo “fazer parte” através das trocas comunicacionais. Os 

atores sociais precisam trocar conversas através das ferramentas de comunicação 

social:  

 Redes de relacionamento (Facebook, Google+, Twitter, Instragram, etc);  

 Redes profissionais (LinkedIn);  

 Redes comunitárias (redes sociais em bairros e cidades), redes políticas, 
entre outras. 
 
A segunda é a interação reativa. è pré-programada, com opções previamente 

estabelecidas, sem opção de criação ou negociação.  Por exemplo: uma votação na 

Web em que o número de opções é limitado. 
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Na interação social reativa formam-se laços voltados à associação com a 

rede social. Essa interação implica um processo com pouco custo para o ator, em 

que basta associar-se, e todos os valores da rede tornam-se imediatamente 

acessíveis. Nos grupos do Facebook, por exemplo, mais do que interagir, os atores 

procuram filiar-se ao para mostrar um determinado interesse ou ideia em comum. 

Com o advento da complexificação das redes sociais na Internet, novos fluxos 

de informação apareceram, ferramentas de publicação pessoal, profissional, blogs, 

ferramentas de áudio, vídeo e muito mais. Vamos entender algumas das principais 

diferenças entre as maiores redes sociais existentes: 

 

 Facebook, Google+: são redes que permitem escrever blogs, criar 

diários, enviar fotos, além de compartilhá-las com seus amigos; 

 YouTube: o site possibilita aos usuários o compartilhamento de vídeos 

e carregamento dos mesmos; a fundação foi 2005. O YouTube não tem as mesmas 

características das redes sociais citadas acima, porém ele pode ser classificado 

como rede social, pois há perfis (canais) e relação entre eles. 

 WhatApp, Line, WeChat, Telegram: são uma aplicação multiplataforma 

de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Além de textos, 

os usuários podem enviar imagens, vídeos e mensagens de áudio de midia. 

 Twitter: vai além de uma simples rede social. É também um servidor 

para micro-blogging11, possibilitando aos usuários o envio e o recebimento de 

atualizações pessoais e diversos contatos através de textos. 

 Tumblr: a maioria dos posts feitos no Tumblr são textos curtos, mas a 

plataforma não chega a ser um micro-blog, estando em uma categoria intermediária 

entre os blogs de um formato convencional Wordpress 12ou blogger e micro-blog 

Twitter. Os usuários são capazes de “seguir” outros usuários e verem seus posts em 

seu painel.  

  Nas redes sociais na Internet, no entanto, os atores são constituídos de 

maneira um pouco diferenciada, por causa do distanciamento entre os envolvidos na 

interação social, principal característica da comunicação mediada por computador. 

                                                           
11

 Micro-blogging é uma forma de blog que permite que os usuários façam atualizações breves de imagens e 
texto (geralmente com menos de 200 caracteres) e publicá-las para que sejam vistas publicamente ou apenas 
por um grupo escolhido pelo usuário. 
12

  Wordpress é uma plataforma semântica de vanguarda para publicação pessoal. 
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Assim, nesse caso, trabalha-se com representações dos atores sociais ou com 

construções de personagens do ciberespaço. 

Vamos retroceder no tempo para entender como se iniciaram as redes sociais 

na Era Digital.  

Pode-se considerar que os primeiros sites de namoro são os precursores das 

redes sociais. 

Fóruns online também desempenharam um papel importante na evolução da 

web social. Estes eram realmente descendentes dos BBS popular nos anos 70 e 80 

descritos antes, mas geralmente sua interface era mais fácil de usar tornando-o mais 

simples o acesso da população não “técnica”. 

Somente em 1994, foi criado o primeiro site de rede social, d GeoCities. 

GeoCities permitiu que os usuários criassem e personalizassem seus próprios 

sites, agrupando-os em diferentes “cidades” com base no respectivo conteúdo. No 

ano seguinte 1995, The Globe.com foi lançado, dando aos usuários a capacidade de 

interagir com pessoas com os mesmos hobbies e interesses, permitindo ainda a 

publicação de  conteúdo próprio. 

 

Figura 10 - Modelo de Home Page do 1º Site da Rede Social “GeoCities” 

 
 
Fonte: http://1stwebdesigner.com/history-of-social-networking/ 

 

http://1stwebdesigner.com/history-of-social-networking/
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 Em 1997 o Six Degrees criado pelo americano Andrew Weinreich da 

Universidade da Pensilvânia, foi a primeira rede social moderna.  

Permitindo aos usuários criarem perfis e fazerem amizade uns com os outros. 

Apesar de o site não ser funcional, tornou-se popular e tinha em torno de 1 milhão 

de membros em seu pico. 

Enquanto o Six Degrees permitia aos usuários criar um perfil basicamente 

estático, o LiveJournal criado em 1999, era uma rede social construída em torno de 

blogs constantemente atualizada incentivando seus usuários a seguir um ao outro e 

a criar grupos e interagir de outras formas. 

 

Figura 11 - Modelo da Home Page do LiveJournal (1ª Rede em forma de blog) 

 

 
 
Fonte: http://archiveteam.org/index.php?title=File:LiveJournal_home_page_(5-4-13).png 

 

 
 

 

 

 

 

http://archiveteam.org/index.php?title=File:LiveJournal_home_page_(5-4-13).png
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4.3.3 Maiores avanços das Redes Sociais 

 
Apenas em meados dos anos 2000 surgiram os grandes desenvolvimentos 

nas redes sociais e nos meios de comunicação social. 

O Friendster foi realmente a primeira rede social moderna em geral. Foi 

fundada em 2002 por Peter Chin, Jonathan Abrams e Dave Lee.  

O Friendster ainda é uma rede social muito ativa, com mais de 90 milhões de 

usuários registrados e mais de 60 milhões de visitantes por mês. Aproximadamente 

90% do seu tráfego vem da Ásia (Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia, 

Paquistão, Emirados Árabes, Coreia do Sul, Índia e Bangladesh). 

 

Figura 12 - Modelo da Home Page do Friendster 

 

 
 
Fonte: http://en.wikipilipinas.org/index.php?title=Image:New_Friendster_Homepage.jpg 

 

 

O Friendster tem como objetivo ser um lugar mais seguro para conhecer 

novas pessoas que na vida real, bem como ser mais rápido. Pode-se dizer que foi 

uma evolução de um site de namoro que em vez de combinar completos estranhos 

com base em interesses comuns, operou-se no pressuposto de que as pessoas com 

amigos e conhecidos compartilhados teriam uma chance melhor do que aquelas 

sem conexão compartilhada. 
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O Hi5 fundado em 2003 por Ramu Yalamanchi funciona um pouco diferente. 

A rede de um usuário consiste não só nos seus próprios contatos, mas também em 

segundos (amigos de amigos) e terceiros (amigos de amigos de amigos), os 

contatos “graus”. Atualmente a rede possui 60 milhões de usuários ativos, segundo 

dados fornecidos pela própria empresa. 

 Os usuários podem definir seus perfis para que sejam vistos apenas por seus 

membros da rede ou por usuários Hi5 em geral. A popularidade do site está baseada 

na Ásia, na América Latina e na África Central. 

 

Figura 13 - Modelo da Home Page do Hi5 

 

 

 

Fonte: http://www.hi5.com/ 

 

 Lançado em maio de 2003 por Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke 

Eric Ly e Jean-Luc Vailant, o LinkedIn foi uma das primeiras redes sociais voltadas 

para negócios.  

 Originalmente, o LinkedIn permitiu aos usuários publicar um perfil 

(basicamente um currículo) e interagir através de mensagens privadas. Eles também 

http://www.hi5.com/
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trabalhavam no pressuposto de que você devia conhecer realmente as pessoas com 

as quais você se conectava no site. 

 Em 2013, chegou ao número de mais 238 milhões de usuários. Os países que 

mais utilizam o LinkedIn são: Estados Unidos, ( 84 milhões de usuários), Índia ( 21 

milhões), e Brasil (15 milhões )13.  

 Em junho de 2016, a Microsoft adquiriu a empresa por U$ 26,2 bilhões, sendo 

a maior aquisição da história fundada por Bill Gates.  

 

Figura 14 - Modelo da Home Page Linkedin 

 

 

 

 
Fonte: https://www.linkedin.com/in/manuela-prey-pereira-nunes-705b9614?trk=nav_responsive_tab_profile 
 

 
Gradualmente, outros recursos foram sendo adicionados, incluindo grupos, 

perguntas e fóruns, e as características de perfil avançadas, incluindo atualizações 

em tempo real. 

 O MySpace foi criado em 2003 por Tom Anderson e Christopher DeWolpe. E  

em 2006 tornou-se a rede social mais popular do mundo. 

                                                           
13

 Dados obtidos: (Fonte: Revista Exame. Abril, disponível em: 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/linkedin-atinge-15-milhoes-de-usuarios-no-brasil-2?page=1 

https://www.linkedin.com/in/manuela-prey-pereira-nunes-705b9614?trk=nav_responsive_tab_profile
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/linkedin-atinge-15-milhoes-de-usuarios-no-brasil-2?page=1
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 Diferenciou-se dos concorrentes ao permitindo que os usuários 

personalizassem completamente a aparência de seus perfis. Os usuários também 

podiam adicionar música de artistas e incorporar vídeos de outros sites em seus 

perfis. 

 

Figura 15 - Modelo da Home Page do MySpace 

 

 
 

 

Fonte: https://myspace.com/  

 

Originalmente o MySpace permitiu comunicação através de mensagens 

privadas e comentários. 

O Facebook começou em Harvard como a única rede social da universidade 

em 2004 e rapidamente se expandiu para outras escolas, empresas e para todo o 

mundo até 2006. 

Mark Zuckerberg com seus colegas de faculdade Eduardo Saverin, Andrew 

Mc Collum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes foram responsáveis pela criação do 

maior site de relacionamento até o presente momento. 

Em 2008 o Facebook se tornou o mais popular site de redes sociais, 

superando o MySpace. 

 

 

https://myspace.com/
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Figura 16 - Modelo da Home Page do Facebook 

 

 
 

 

Fonte: https://www.facebook.com/pages/Mark-Zuckerberg/107731879249572?fref=ts 

 

Diferentemente do MySpace o Facebook não permite o mesmo tipo de 

personalização aos usuários. Autoriza, no entanto, postar fotos e vídeos. O conteúdo 

do perfil é personalizado não o design. 

O Facebook adicionou uma série de recursos ao longo dos últimos anos, 

incluindo mensagens instantâneas, bate-papo e aplicativos (e sua plataforma de 

desenvolvimento).  

Os usuários têm alguns métodos diferentes de se comunicar uns com os 

outros. O envio de mensagens privadas está disponível, bem como a escrita no 

mural de outro usuário visível para os amigos desse usuário, mas geralmente não ao 

público em geral. Os usuários podem facilmente mudar suas configurações de 

privacidade para permitir que diferentes partes de seu perfil sejam visualizadas, com 

base nas relações existentes. 

O número de usuários e detalhes complementares será descrito no capítulo 3 

em “Aplicativos de Mídia Social”.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Mark-Zuckerberg/107731879249572?fref=ts


45 
 

4.3.4 Outras Grandes Redes Sociais 

 
O Multiply era um serviço de rede social com ênfase em permitir que os 

usuários compartilhassem mídia - fotos, vídeos e entradas de blog -  com a sua rede 

"mundo real". Teve mais de 11 milhões de usuários registrados. 

O Orktut foi uma rede social filiada ao Google, criada em 2004 e desativada 

em 2014. Seu nome é originário de seu projetista chefe, Orkut Büyükkökten, 

engenheiro turco. 

No Brasil, a rede social chegou a 30 milhões de usuários. O site permitia 

basicamente aos usuários compartilhar mídia, atualizações de status, e se 

comunicar através de mensagens instantâneas. 

 

  Mídia de Compartilhamento 4.4

 
A mídia social não se limita apenas a sites de redes sociais. Podemos dizer 

que o compartilhamento de fotos, vídeos e outros conteúdos multimídia também é 

uma atividade popular de troca de informação e atividade social. 

 

4.4.1 Redes de Fotografia 
 
O Photobucket foi o primeiro site de compartilhamento de fotos de grande 

extensão, lançado em 2003. O site permite aos usuários compartilhar fotos 

publicamente ou criar álbuns com senhas. 

 
Figura 17 - Modelo da Home Page do Photobucket 

 

 
 

Fonte: http://photobucket.com/ 

http://photobucket.com/
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O Flickr se tornou uma rede social nos últimos anos. A empresa afirma 

possuir 3,6 bilhões de imagens, reunidas desde  junho 2009. 

No Flickr é possível ter grupos, criar perfis, adicionar amigos e organizar 

imagens e vídeos. 

 

Figura 18 - Modelo Home Page do Flickr 

 

 
 
 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/faustm/ 

 
O Instagram é uma rede social de compartilhamento de fotos, vídeos e 

mensagens entre seus usuários. Criado em 2010 o serviço permite aplicar filtros 

digitais e rapidamente ganhou popularidade, com mais de 100 milhões de 

usuários14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 )  Fonte: (https://www.instagram.com/press) 

https://www.instagram.com/press
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Figura 19 -  Modelo da Home Page do Instagram 

 
 

 
 
 

 

Fonte: https://www.instagram.com/?hl=pt-br 

O YouTube foi o primeiro site de vídeo-hospedagem e compartilhamento, 

lançado em 2005. 

Os usuários podem fazer upload15 de vídeos HD e compartilhá-los através do 

YouTube ou incorporá-los em outros sites (redes sociais, blogs, fóruns) 

O Youtube passou a fornecer programas de TV e filmes sob licença dos 

detentores dos direitos autorais. 

   

4.4.2 Tudo Social 

 
Parece que hoje em dia existem sites sociais para praticamente todas as 

atividades que se possa imaginar.  

Segundo Chris Anderson, autor do livro “The Long Tail” (em português, “A 

Cauda Longa”), nossa cultura e economia estão mudando de foco no relativo 

pequeno número de “hits” (produtos que vendem muito no grande mercado) no topo 

da curva de demanda para um grande número de nichos na cauda.  

 

                                                           
15

 Upload é a transferência de dados de um computador para a rede (internet) 

https://www.instagram.com/?hl=pt-br
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“Cauda Longa é nada mais que escolha infinita”. Distribuição abundante e barata 

significa variedade farta, acessível e ilimitada – o que, por sua vez, quer dizer que 

o público tende a distribuir-se de maneira tão dispersa quanto as escolhas 

(Anderson, 2006, p. 179). 

 
A professora de Havard Anita Elberse em seu livro “Blockbusters” descreveu 

uma resposta à teoria exposta por Chris Anderson em “A Cauda Longa”. Com base 

em números e declarações de executivos e artistas, ela explica por que estúdios de 

cinemas, gravadoras, editoras e até mesmo times de futebol têm apostado cada vez 

mais em poucos títulos com chance de ter sucesso. “Há muitos produtos bons que 

não conseguem lucro – essa estratégia é a saída para eles conquistarem fãs e 

ganharem dinheiro”.  

Elberse afirma que Anderson faz diagnósticos importantes, porém, erra ao 

acreditar que o investimento deva ser centrado em produtos de nicho. Os dados 

mostram o contrário: quanto mais produtos você tem, mais concentrado é o seu 

negócio. É o que acontece com o mercado de música digital e que se repete em 

várias outras áreas. “A Cauda Longa”, no entanto, tem seu valor ao inspirar 

produtores de conteúdo a colocar sua obra no mercado.   

Gostaria de, neste momento, tomar a liberdade de fazer uma analogia da 

teoria de Anderson voltada para produtos e trazê-la para o mundo de serviços na 

Internet. 

É possível perceber que a teoria prega o crescimento de nichos. Analisando a 

linha do tempo das redes sociais e sites pode-se perceber nitidamente que existe 

uma clara tendência de escolhas para grupos menores de consumidores.  

 Não há mais como mudar, estamos imersos em 4.77 bilhões de páginas na 

Internet, conforme divulgado em 20 de setembro de 2015 pela pesquisa realizada 

pela World Wide Web (WWW). 

Neste breve resumo podemos ter uma ideia da linha do tempo e entender 

melhor como chegamos aos dias atuais e como essa evolução gradual da tecnologia 

nos permitiu ter acesso à informação de forma globalizada e de maneira que nossos 

antepassados jamais imaginariam. 

Wilbur Schramm, considerado como fundador dos estudos de comunicação e 

autor do livro “On mass communicatons” (“Comunicação de Massa”), relata sua 

experiência, que ilustra muito bem o que estou querendo dizer: 
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“No momento, sinto que preciso estar familiarizado com o conteúdo de 

cerca de cinquenta periódicos especializados. E estes são os que eu sei 

que devo mesmo acompanhar: quantos dos cem mil que não conheço e que 

eu deveria acompanhar, não tenho ideia. Para me manter atualizado 

profissionalmente, eu deveria ler centenas de livros novos a cada ano e um 

grande números de textos mimeografados ou de pré-edições que circulam 

no meio acadêmico” (SCHRAMM, Wilbur, 1991, p. 220:221).  

 

A Web 2.0 não trouxe apenas formas de interatividade e aplicativos oriundos 

da nuvem, mas, também, uma hiperconectividade que tenta puxar assunto conosco 

a cada segundo via: posts, newsfeeds16, blogs, tweets17. 

Dessa forma, o hiperacesso a um mundo informatizado, o excesso de 

informações e dados que estão em nosso alcance em tempo real, nos dão a 

sensação de que tudo está acontecendo mais rápido do que se consegue 

acompanhar. 

A velocidade da informação juntamente com o excesso de dados são os 

fatores que mais contribuem para gerar ansiedade. 

Basta lembrar como éramos informados sobre os acontecimentos mundiais 

antes do uso da Internet. Um fato demorava horas para ser divulgado nas emissoras 

de rádio ou TV que eram os dois meios mais rápidos na divulgação das notícias. Se 

pensarmos no jornal, a notícia completa viria somente no dia seguinte. 

As revistas, por serem semanais ou mensais, até hoje têm muita dificuldade 

para tentar cobrir a notícia de uma forma tão ágil, precisando compensar com um 

enfoque mais completo e panorâmico dos fatos, para que se torne atraente a seu 

público ler algo de dias atrás. 

Na Internet, por sua vez, a notícia circula com uma velocidade surpreendente, 

além de trazer inúmeras vantagens nos campos da: economia, do meio-ambiente, 

do tempo, do trânsito, e das redes sociais. Ela gerou, porém o efeito do imediatismo, 

é preciso que cada um faça o máximo com o mínimo do tempo.  

O imediatismo, nada mais é que a necessidade da informação no exato 

momento que ela acontece, ou a troca de informações dos mais variados temas em 

tempo recorde, ou seja, como se fosse uma conversa verbal.  

                                                           
16 Newfeeds ou Feed é um termo genérico usado para se referir a um recipiente de conversas e atividades. Há 

feeds para finalidades especiais, como o modo de exibição Curtições ou o Feed Consolidado, onde esses feeds 
mostram modos de exibição diferentes ou filtrados de conversas e atividades.  

 
17

  Tweets é nome utilizado para designar as publicações feitas na rede social do Twitter 
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Perdemos o direito de esperar –lamenta  Douglas Ruskoff– computadores 

executam processamento paralelo (processamento da informação com ênfase na 

exploração de eventos simultâneos na execução de um software), mas não são 

seres humanos. 

 Conseguimos ficar com mais de uma janela do navegador aberta, mas não 

podemos estar em duas janelas ao mesmo tempo. O problema é que as pessoas do 

outro lado do computador não respeitam isso. 

Rushkoff cria novos termos para definir os principais efeitos desse choque de 

presente. “Overwinding” é a tentativa de condensar prazos enormes em outros muito 

menores — como experimentar a mesma catarse emocional de uma elaborada peça 

de cinco atos em um flash aleatório de um reality show. 

Já “digifrenia” é o caos mental provocado pela necessidade de “estar” em 

mais de um lugar ao mesmo tempo.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

 
 
 
 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:https://facebookjustice.files.wordpress.com/2011/06/socialmediatl_05.png 
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 Velocidade de Informação 4.5

 
O imediatismo permite o acesso a muita informação, gerando uma angústia 

de estar perdendo alguma coisa, de estar fora da sincronia com o resto dos mortais. 

Essa sensação é gerada por um conjunto de fatores, entre eles a velocidade com 

que a informação é transmitida atualmente. 

Sem a tecnologia para a transmissão de dados nada seria possível. A 

tecnologia sem fio apareceu em meados dos anos 1990 e era baseada em sistemas 

analógicos de radiofrequência (RF).  

 
“A segunda geração de tecnologia sem fio, chamada de 2G, incluía o 

GSM (Global System for Mobile) e o CDMA (Code Division Multiple Access), 

entretanto, a capacidade de transmissão de dados era muito ruim. Em 

meados dos anos 2000 veio à tecnologia 3G, que trazia a transmissão de 

dados em canal específico, ou seja, separado da voz. A partir daquele 

momento, a transmissão era de 10 megabits por segundo”, especifica.” 

(SILVA, 2012). 

 

A demanda por velocidades cada vez maiores nos dispositivos móveis 

aumentou muito nos últimos anos. Diante desse cenário, a criação do 4G, que prega 

a transmissão de 100 megabits por usuário, diferentemente do 3G, que tem sua 

capacidade variável pelo número de usuários que utilizam o serviço. “O 4G é uma 

tecnologia totalmente voltada para a transmissão de dados”. 

 “Atualmente, algumas empresas estão trabalhando a tecnologia LTE (Long 

Term Evolution), que deve dominar a comunicação móvel nos próximos cinco a dez 

anos”. 

  Falar em velocidade significa enfatizar a capacidade de um serviço de 

conexão para enviar e receber centenas ou milhares de bits (unidades de códigos 

binários que compõem os conteúdos digitais) numa dada fração de tempo. Com o 

aumento do volume de informação, o usuário tornou-se cada vez mais exigente. 

Afinal, o número de dados duplicou e o tempo para se atualizar é o mesmo. Sendo 

assim, só nos resta desenvolver dia-após-dia novas tecnologias para satisfazer as 

necessidades de acessar as informações dos usuários. 
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Figura 21 -Demonstração da evolução tecnológica – período de 1970 até 2008. 

 

 

 

 

 
Fonte: “(Silva, 2009, Artigo – Internet em redes de alta velocidade)”. 

 

 

 Quantidade de informação 4.6

 
Para finalizar este capítulo, será usado um estudo da EMC, que é um 

fornecedor em soluções hardware para armazenamento de tecnologia da informação 

-promove backup e recuperação dados. A pesquisa foi publicada no jornal O Globo e 

prevê que o volume de dados virtuais armazenados será seis vezes maior em 2020. 
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A estimativa é que até 2020, o número de dados armazenados em 

computadores, servidores, celulares, smartphones e tablets seja, no mínimo, 

multiplicado por seis; um volume tão gigantesco que os especialistas passaram a 

medi-lo em termos de distância da Terra à Lua. 

De fato, os dados continuarão crescendo de uma forma exponencial. O maior 

desafio no ciberuniverso é que, a exemplo do universo físico, a evolução tecnológica 

e a redução de custos de sensores e equipamentos como, por exemplo: o Arduino ( 

um conjunto de ferramentas de prototipagem eletrônica open source que visa 

facilitar a criação de dispositivos e sensores eletrônicos) têm impulsionado a adoção 

da Internet das Coisas, pela qual é possível controlar diversos tipos de serviços. 

A Internet das Coisas refere-se à integração de objetos físicos e virtuais em 

redes conectadas à Internet, permitindo que “coisas” coletem, troquem e armazenem 

uma enorme quantidade de dados numa nuvem. Uma vez processados e 

analisados, esses dados geram informações e serviços em escala inimaginável. 

 Apontada como uma revolução tecnológica iminente e com mercado mundial 

estimado em 1,7 trilhão de dólares em 2020, a Internet das Coisas gera impacto em 

todas as áreas, incluindo indústria, eletrônica de consumo, saúde, e de maneira 

transversal, na forma como a sociedade consome informação. 

 O mercado de computação em nuvem deve alcançar mais de 120 bilhões de 

dólares em 2018 (Forbes, 2015), o que se justifica facilmente ao se imaginar os 44 

zettabytes (trilhões de gigabytes) de dados manipulados diariamente no mundo em 

2020 (emc.com, 2014).  

Neste breve resumo de nossa Era da Informação podemos perceber como 

nosso cérebro teve de se adaptar às mudanças. Até onde se sabe do ponto de vista 

biológico, o cérebro humano, não sofreu nenhuma alteração evolutiva para se 

adaptar a tamanho volume, segundo o neurocientista Roberto Lent, diretor do 

Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). 

Tampouco há indícios de que ele esteja em apuros para lidar com tanto 

conhecimento. Em princípio, o cérebro não tem um limite para a quantidade de 

informação absorvida. Mas, lembram os especialistas, há alguns limitadores.  

No segundo capítulo entenderemos melhor como e quais são os principais 

impactos causados pelo excesso de informação e pelo hiperacesso à internet.
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5   Sociedade Ansiosa 

 

O psiquiatra australiano Aubrey Lewis, em 1967, descreveu o termo 

ansiedade como “um estado emocional com a qualidade do medo, desagradável, 

dirigido para o futuro, desproporcional e com desconforto subjetivo”. De uma forma 

geral, a ansiedade é um sentimento incômodo e projetado para o futuro. A pessoa 

ansiosa vive em um estado de alerta constante por causa de uma situação que 

supostamente pode acontecer – e causar sofrimento. 

Saber lidar com as preocupações se tornou uma característica desejada, 

porque a ansiedade foi relegada ao posto de vilã do mundo moderno. 

Mas essa noção de que vivemos numa época especialmente estressante é 

coisa ultrapassada, na verdade. A ideia de “Era da ansiedade” nasceu antes da 

Internet e do computador. Apareceu pela primeira vez em 1947, num poema do 

inglês Wystan Hugh Auden, que, desiludido com a humanidade depois da 2ª Guerra 

Mundial, criticou o homem e sua busca sem sentido por significado para a vida. 

Desde então, há pelo menos uma obra por década que afirma que o ser humano 

está passando pelos tempos mais difíceis de sua história e que sofremos demais 

com a ansiedade. 

Se há um fator gerador de ansiedade que seja típico dos nossos tempos, 

esse é a informação. O ser humano ainda não sabe lidar com ela – e muito menos 

aprendeu a filtrar. “Nós não fomos desenhados pela evolução para lidar com tanta 

informação”, afirma Christian Perring’s – doutor da Universidade de Kentuchy. 

Pressa, ansiedade, e a sensação de que nunca é possível fazer tudo – além 

de que sua vida está passando rápido demais. Essas são as principais 

consequências de vivermos num mundo em que para tudo vale a regra do “quanto 

mais rápido melhor”. Para o especialista Carl Gleick essa batalha não pode ser 

vencida. 

O psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury em seu livro – “Ansiedade 

(como enfrentar o mal do século)”, afirma que: a ansiedade decorrente da 

Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) 18 é a principal doença da nossa época.  

 
 

 

                                                           
18

 SPA ( abreviatura de Síndrome do Pensamento Acelerado). 
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“Sem perceber, a sociedade moderna – consumista, rápida e estressante – 

alterou algo que deveria ser inviolável, o ritmo de construção de 

pensamentos, gerando consequências seríssimas para a saúde emocional, 

o prazer de viver, o desenvolvimento da inteligência, a criatividade e 

sustentabilidade das relações sociais” (CURY A. , 2013, p. 4) 

 
Nos computadores é possível registrarmos tudo aquilo que queremos e 

quando queremos, mas na memória humana isso é impossível. O registro de tudo é 

automático e involuntário. 

A seguir algumas das causas da SPA descritas no livro de Cury: 

 
I- Excesso de informação 

II- Excesso de atividade 

III- Excesso de trabalho intelectual 

IV- Excesso de preocupação 

V- Excesso de cobrança 

VI- Excesso de uso de celulares 

VII- Excesso de uso de computadores  

 
(CURY A. , 2002), em seu livro “Inteligência Multifocal” define que existem 

duas grandes áreas: uma que ele denomina de ME (memória existencial), que 

representa as experiências que vão sendo registradas ao longo da vida e a MUC 

(memória de uso contínuo), que representa as informações que vão sendo usadas e 

rearquivadas continuamente, tais como: endereços e vocabulário. 

 Essas duas áreas são interligadas multifocalmente e o trânsito entre o mundo 

consciente e inconsciente é enorme e contínuo. Estamos sempre resgatando 

informações da ME para a MUC e deslocando informações da MUC para a ME. 

Segundo Cury, achávamos que essa avalanche de informações, que advém 

da TV, escola, videogames, smartphones, jornais e empresas, não era um problema 

tão significativo, mas hoje sabemos que se arquiva tudo no córtex cerebral e sem 

autorização do nosso “Eu”, saturando a memória de uso contínuo. 

A memória é uma das funções psicológicas superiores ou executivas, 

portanto é uma função “inteligente”. Ela proporciona que os seres humanos e os 

animais aproveitem as experiências passadas e as utilizem na aquisição de novas 

habilidades e na resolução de problemas. 
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“A memória se inicia pelo registro de um fato acontecido. O registro é um 

código fixado. Uso a palavra código para me referir ao fato de que o registro 

não é isomórfico à experiência: o que se fixa é como pensamos a estática 

de uma foto. A função mnêmica não é passiva, nem tampouco fixação e 

reprodução de realidades externas, mas um contínuo processo de 

transformação, mantido em virtude da permanente interação entre o exterior 

e a contínua reelaboração interna: não há marcas, como nas películas 

fotográficas, mas códigos como nos computadores.” (IMBASTCIATI, 1998, 

p. 23). 

 
A memória constitui-se como referência dentro da mente, para desencadear 

novos desdobramentos como nas percepções, nas apercepções, nas identificações 

e reconhecimentos, nas codificações, na atenção, nas emoções, nas evocações.  

Freud, na “Carta 52 a Fliess”, de 6 de dezembro de 1896, escrevia sobre a 

memória como um processo de estratificação, que, em formas de traços, estaria 

sujeito, de tempos em tempos, a um rearranjo, segundo novas circunstâncias – a 

uma retranscrição. Acrescenta que a memória não se apresenta de uma só vez, mas 

se desdobra em vários tempos.19  

A partir dessa preposição freudiana, passou-se entender que as memórias 

referentes tanto sofrem alterações, na qualidade de dependentes vivos do mundo 

interno de um sujeito-sempre-em transformações, como determina, por outro lado, 

novas formações na interioridade do mesmo. 

Atualmente podemos chegar aos seguintes derivados mnésicos20: 

 lembranças propriamente ditas: conscientes, recuperadas pelo processo 

analítico, junto com as lembranças encobridoras, mais ou menos misturadas com os 

fantasmas; 

 os derivados mnésicos: elementos contextuais na periferia do conteúdo 

(como os mencionados por Freud em “Construções em análise”), os sonhos, os 

delírios, as alucinações; 

 a memória amnésica: a compulsão à repetição, os estados de 

despersonalização ou somatização, etc. Aqui a expressão máxima de um sentido 

mínimo, por meio de uma atividade alucinatória, distancia a figurabilidade da 

representação. Há mais signo que significante. São fenômenos mais “para si” do que 

“para os outros”. 

                                                           
19

 (FREUD, 1896, p. 317:324) 
20

 (GREEN, 2008, p. 231) 
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Quando falamos em memória estamos nos referindo a um mecanismo 

complexo que está sendo bombardeado diariamente com o excesso de informação 

onde a SPA dificulta o processo de elaboração das informações como conhecimento 

do conhecimento, como experiência e da experiência, como função complexa da 

inteligência, ou seja, pensar nas consequências, expor, as ideias, colocar-se no 

lugar dos outros, proteger a emoção e principalmente, gerenciar pensamentos e 

selecionar as informações. 

Segundo  Walter Benjamin em suas considerações sobre a obra de Nikolai 

Leskov: 

“Não se percebeu devidamente até agora que a relação ingênua entre o 

ouvinte e o narrador é denominada pelo interesse em conservar o que foi 

narrado. Para o ouvinte imparcial, o importante é assegurar a possibilidade 

da reprodução” (BENJAMIN, 1994, p. 220).  

 

Fazendo uma analogia com os dias atuais podemos dizer que a ansiedade 

faz com que o pensamento esteja num movimento contínuo e inevitável, num fluxo 

ininterrupto e acelerado gerando um estado de ansiedade vital em que o narrador 

não é ouvido pelo ouvinte devido ao excesso de informação a mensagem dessa 

narrativa, não será captada, pois o ouvinte se dispersa em meio a tantos narradores.   

 

“A ansiedade vital torna-se uma ansiedade doentia quando contrai o prazer 

de viver, a criatividade, a generosidade, a afetividade, a capacidade de 

pensar antes de reagir, a habilidade de se reinventar, o raciocínio multifocal, 

entre outros. Um dos mecanismos psíquicos que mais transformam a 

ansiedade vital numa ansiedade asfixiante é a hiperconstrução de 

pensamentos” (CURY A. , 2013, p. 31). 

 

Há muitos tipos de ansiedade, como por exemplo: a pós-traumática, o 

transtorno obsessivo compulsivo (TOC), a síndrome de Burnout, o transtorno do 

pânico. A ansiedade produzida pela SPA, porém é a mais abrangente, contínua e 

“contagiante”, um vício. 

Cury, afirma que uma das características mais marcantes da SPA é o 

sofrimento por antecipação. Ficamos angustiados por fatos e circunstâncias que 

ainda não aconteceram, mas já estão desenhados em nossa mente. Existem 

diferentes níveis de gravidade da SPA: 

 Primeiro nível: viver distraído 
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Trata-se daquela pessoa que senta à nossa frente e parece que está nos 

ouvindo, mas, de repente, começa a mover repetidamente os dedos ou bater as 

mãos sobre as pernas, tenha certeza de que tal pessoa “viajou”, não ouviu quase 

nada do que falamos. 

 Segundo nível: não desfrutar a trajetória 

Trata-se daquela pessoa que senta para ler e sempre começa a ler de trás 

para frente. É tão mentalmente agitada que não tem paciência de seguir a trajetória 

normal. 

Ao mesmo tempo em que são inteligentes; são incoerentes consigo mesmas. 

Não desfrutam do próprio sucesso; quem vai desfrutá-lo serão seus filhos, genros e 

agregados. 

 Terceiro nível: cultivam o tédio 

Trata-se daquela pessoa que está tão estressada que, quando alguém a 

convida para ir a uma festa, se enche de alegria. Não vê a hora de sair do trabalho e 

se arrumar. Todavia, quando chega à festa, os problemas não tardam a aparecer. 

A velocidade de seus pensamentos é maior do que os movimentos da festa. 

Ela começa a estalar os dedos, olhar para os lados, se inquietar. Cinco minutos 

depois, está tão entediada e estressada que dá um grito: “vamos embora!” 

 Quarto nível: não suportar os lentos 

Esse grupo é representado por aquelas pessoas que ficam tensas e irritadas 

ao conviver com pessoas vagarosas. São impacientes com quem não “pega” rápido 

as coisas, com quem não tem atitude, com quem demora a enxergar os problemas e 

trazer soluções. 

Pessoas com esse nível de SPA não conseguem ensinar duas ou três vezes, 

que já perdem a paciência. Não entendem que, normalmente, não são as pessoas 

que as rodeiam que são lentas; elas é que são rápidas demais. Elas que são 

eficientes, proativas, determinadas, empreendedoras em demasia. Acompanhá-las é 

uma tarefa difícil.  

 Quinto nível: preparar as férias dez meses antes 

Esse nível da SPA representa o grupo de pessoas que estão tão ansiosas 

com a velocidade alucinada de seus pensamentos que pegam o calendário e 

começam a planejar as férias dez meses antes. Isso porque as anteriores não 

conseguiram levá-las ao descanso e em alguns casos as deixaram mais 

estressadas. 
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 No primeiro dia de férias, esse indivíduo não sabe por que, mas não relaxou. 

No segundo dia, está tão irritado que parece um gerente financeiro cobrando tudo de 

todos. No terceiro dia, seus filhos e seu parceiro (a) não o estão suportando. No 

quarto, nem ele se aguenta. No quinto, está tão atacado pela SPA que quer voltar 

para o campo de batalha, o trabalho, pois só se sente vivo guerreando. 

 Sexto nível: fazer da aposentadoria um deserto 

O sexto nível da SPA representa a pessoa que fica pensando ansiosamente 

na aposentadoria. Ela conta mês após mês, ano após ano, o tempo que falta para 

sair do caldeirão de estresse do seu trabalho. 

Após uma espera prolongada, chega finalmente o grande momento: a 

merecida aposentadoria. Os amigos fazem festa. Ela está com o humor nas alturas. 

A primeira semana é maravilhosa: visita amigos, cuida das plantas, lê alguns textos. 

Mas semanas se passam, os meses correm, e a SPA começa a aparecer e se 

percebe que não se preparou para curtir a vida, descansar, contemplar o belo. O 

resultado de mais de três décadas de trabalho são a depressão e doenças 

psicossomáticas. O oásis da aposentadoria aumentou a temperatura da ansiedade.  

Para gerenciar a ansiedade produzida pelo mal do século, a SPA, é preciso 

selecionar nossas tarefas, informações e reconhecer nossas fragilidades, admitir 

nossas loucuras, corrigir rotas e nos educar para sermos autores da nossa própria 

história. 

Segundo Manuel Castells, em seu livro “A Galáxia da Internet (reflexões 

sobre a internet, os negócios e a sociedade)”. 

 
“A Galáxia da Internet é um novo ambiente de comunicação. Como a 

comunicação é a essência da atividade humana, todos os domínios da vida 

social estão sendo modificados pelos usos disseminados da Internet. Uma 

nova forma social, a sociedade de rede, está se constituindo em torno do 

planeta, embora sob uma diversidade de formas e consideráveis diferenças 

em suas consequências para a vida das pessoas, dependendo de história, 

cultura e instituições”  (CASTELLS, A Galáxia da Internet (reflexões sobre a 

internet, os negócios e a sociedade), 2001, p. 225). 
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5.1 O Excesso de Informação 

 
 Em 1945 o Dr. Vannervar Bush, engenheiro, inventor e político, ficou 

conhecido pela ideia do Memex que seria um dispositivo do futuro de uso individual 

que é uma espécie de arquivo e biblioteca privados e mecanizados. Um Memex 

permitirá a uma pessoa armazenar todos os seus livros, arquivos, e comunicações 

de tal forma que poderá ser consultado com grande velocidade e flexibilidade, seria 

um suplemento ampliado e íntimo de sua memória.  Por esse conceito, Bush é 

considerado como precursor da World Wide Web, tendo ficado famoso ao escrever o 

artigo “As we may think.” – em português, “Como podemos pensar”.  

 Nesse artigo, Bush, apresenta o conceito de indexação associativa, cuja ideia 

básica consiste em possibilitar, através dos recursos do Memex, que cada um dos 

elementos selecione ou busque outro elemento de forma automática e 

imediatamente. Esse processo permite relacionar dois ou mais elementos diferentes 

entre si. 

 Tais aplicações deram início a grandes transformações que permitiram ao ser 

humano compartilhar experiências vividas e aprender com esse vasto acervo. 

Ninguém duvida dos benefícios que a tecnologia da informação tem proporcionado a 

todos, porém, atualmente, temos informação demais e tempo de menos para 

aprendermos com ela. 

Segundo Wurman, autor de “Ansiedade de informação”, os computadores 

tornaram-se um símbolo onipresente de um novo tempo, mascotes da era da 

informação e de um novo modo de pensar. Ícones da nossa época, eles 

possibilitaram a informação não ser mais passageira. 

Neste momento, gostaria de discutir a problemática da preservação digital 

não mencionada no livro de Wurman. A revolução informacional que marca esta 

nova ordem social consiste numa mudança da forma como o conhecimento é 

comunicado: houve melhorias na rapidez e precisão do registro da informação, a sua 

transmissão passou a ser mais rápida e os sistemas de recuperação mais eficazes. 

Mas gostaria de ressaltar que, se a informação digital é um recurso vital para 

todos os setores da Sociedade da Informação, é também intrinsecamente frágil e 

efémero, porque os seus suportes são instáveis e porque depende de um ambiente 

tecnológico em constante evolução. 
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No entanto, sabe-se que a possibilidade de perda irrecuperável do patrimônio 

digital causará custos irreparáveis a sociedade. 

Hoje os dados são fatos concretos, e a arquitetura de informação vai além da 

manipulação dos conteúdos. Ela ultrapassa corajosamente as bordas da realidade 

atual, pesquisando e inspirando mudanças na forma como as pessoas abordam e 

interagem com a informação na Web.    

 

 “A tecnologia digital, em geral, e a rede digital, que chamamos de Internet, 

em particular, medindo o uso, por exemplo, da telefonia móvel e os tablets 

eletrônicos, assim como a grande quantidade de programas (apps) e formas 

de comunicação e informação digitais, como são as redes sociais ou os 

blogs, têm alterado as possibilidades de interação de milhares de pessoas a 

nível político, econômico, cultural, industrial e, sobretudo, no nível da vida 

diária” (CAPURRO, 2013, p. 8).  

 

A velocidade com que a informação viaja o mundo permitiu uma revolução 

cultural com a qual os seres humanos ainda não sabem como lidar - e muito menos 

filtrar. A capacidade da computação mundial aumentou 8.000 vezes nos últimos 40 

anos. Com esses ritmos, especialistas calculam que produzimos mais informação na 

última década do que nos 5.000 anos anteriores.  

 
“Uma edição do The New York Times em um dia da semana contém mais 

informação do que o mais comum dos mortais poderia receber durante toda 

a vida na Inglaterra do século XVII” (WURMAN, 1991, p. 35).  

 

Diante dessa revolução tecnológica permitida pela rápida proliferação do 

computador e suas tecnologias associadas, a quantidade de dados vai se 

multiplicando a cada segundo. Essa nova estrutura mudou a forma de pensar das 

relações pessoais e profissionais. 

 
“A sociedade se transforma depressa demais, e poucos conseguiram 

acompanhá-la” (TOFFLER, 1970).  

 

Segundo Wurman, uma das grandes ironias da era da informação é que, à medida 

que a tecnologia de transmissão da informação se torna mais sofisticada, a 

possibilidade de conseguirmos processá-la fica mais remota. É como se 
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estivéssemos na ponta de uma linha de produção que despeja dados a uma 

velocidade alarmante, e a máquina não tem botão de desligar. 

A difusão da informação só foi possível devido à nossa evolução na 

capacidade de armazenamento, pois no passado nossa capacidade de produzi-la 

era contida e disciplinada pela dificuldade e pelo custo da publicação, da 

transmissão e do arquivamento: hoje o que acontece é exatamente o contrário: 

esses custos caíram, o acesso é livre e todos podemos ser escritores. O surgimento 

da Internet proporcionou que as pessoas pudessem difundir as informações de 

forma mais rápida e mais interativa. Tal mudança criou novos canais e, ao mesmo 

tempo, uma pluralidade de novas informações circulando nos grupos sociais. 

A Internet é fonte de “informações questionáveis”, pois se trata de uma mídia 

de muito mais velocidade que qualquer outra, algo próximo do “tempo real”. Esse 

fator do “Instantâneo” faz com que as notícias sejam publicadas sem a confirmação 

da fonte. Nos meios digitais tudo é facilmente distorcido e modificado, precisando 

sempre ser questionado e confirmado antes de ser considerado como verdade 

efetiva. 

 A credibilidade da informação dependerá da credibilidade das fontes, 

primárias ou secundárias – dos “testemunhos” ou já mesmo das “transmissões” – a 

partir da qual constrói a sua história e reputação. Por isso mesmo não é fonte quem 

quer, mas apenas aquele (a) – identificável – a quem se reconhece ter competência 

e seriedade na informação que presta. Mas como a “competência” e a “seriedade”, 

mesmo das melhores das fontes, nunca podem ser dadas como garantidas, impõe-

se que, antes de ser publicada qualquer informação seja avaliada e confirmada. A 

produção de uma informação de “qualidade” – entendendo-se por tal informação que 

ela é isenta de “erros e imprecisões”, devidamente confirmada, originada em fontes 

de absoluta confiança, correspondendo à “verdade dos fatos”.   

Pela velocidade em que a informação é publicada e disseminada na Internet e 

pela ansiedade dos sites em publicarem “furos” jornalísticos muitas notícias são 

publicadas sem suas fontes serem confirmadas, permitindo muitas vezes que uma 

determinada notícia seja distorcida e os fatos principais alterados não transcrevendo 

a realidade dos fatos. 

Essa revolução tecnológica referencia-se em todo um conjunto convergente 

de tecnologias, computação (software e hardware) e telecomunicações entre outras 

tecnologias.  
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A Internet tornou-se uma das principais formas de troca de informações e 

redes de contato em tempo integral. Com a onda crescente do uso dos notebooks, 

smartphones, tablets e todos os aparelhos móveis/portáteis que utilizam conexão 

sem fio.  

A cibercultura é produzida no ciberespaço um novo meio de comunicação que 

surge da interconexão de computadores, na qual ela emerge e se transforma ficando 

ainda mais presente na sociedade contemporânea.  

 

O ciberespaço (que também chamarei de “rede” é o novo meio de 

comunicação que surge de interconexão mundial dos computadores, O 

termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação 

digital, mas também o universo oceânico de informações que ele abriga, 

assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 

Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas 

(matérias e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento 

e de valores que ser desenvolveram juntamente com o crescimento do 

ciberespaço (LÉVY, Cibercultura, 1999, p. 17). 

 
O crescimento do ciberespaço é orientado por três princípios fundamentais: a 

interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. 

 

“A interconexão condiciona a comunidade virtual, que é uma inteligência 

coletiva em potencial” (Lévy, 1999). 

 

Por acreditar que a interconexão mundial é um princípio básico do 

ciberespaço e tem uma relação direta com a ansiedade gerada pelo excesso de 

informação, abordaremos de forma breve e sucinta a Era da Mobilidade ou, como o 

professor André Lemos a chama, da “Era da Conexão”.   

A Era da Conexão é a Era da Mobilidade. A Internet sem fio e a telefonia 

celular de última geração trazem novas questões em relação ao espaço público e 

espaço privado, como a privatização do espaço público (onde estamos quando nos 

conectamos à Internet em uma praça ou quando falamos no celular em meio à 

multidão das ruas), a privacidade (cada vez mais deixaremos rastros dos nossos 

percursos pelo cotidiano). As novas formas de comunicação sem fio estão 

redefinindo o uso do espaço de lugar e dos espaços fluxos (CASTELLS, 1996). Nas 

cidades contemporâneas, os tradicionais espaços de lugar (rua, praças, avenidas e 
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monumentos) estão pouco a pouco se, transformando em espaços de fluxos, 

espaços flexíveis, comunicacionais, “lugares digitais” (HORAN, 2000). 

 

 “Uma reconfiguração do espaço e tempo está aparecendo, uma 

reconfiguração que implica que a forma e o propósito da comunicação 

definem o “público” e o “privado”, e não o espaço no qual a comunicação 

acontece” (COOPER, 2002, p. 295). 

  

Trata-se da ampliação de formas de conexão entre homens e homens, 

máquinas e homens, e máquinas e máquinas motivadas pelo nomadismo 

tecnológico da cultura contemporânea e pelo desenvolvimento de computação 

ubíqua (3G, Wi-Fi), da computação senciente (RFID21, bluetooth) e da computação 

pervasiva, além da continuação natural de processos de emissão generalizada e de 

trabalhos cooperativos da primeira fase dos “computadores coletivos” (blogs, fóruns, 

chats, softwares livres, etc.) Na era da conexão, dos “computadores coletivos 

móveis”, a rede transforma-se em um “ambiente” generalizado de conexão, 

envolvendo o usuário em plena mobilidade.  

O surgimento da computação sem fio, enfim, radicaliza a “nova fase da 

sociedade da informação”. Trata-se de transformações sociais, na vivência do 

espaço urbano e na forma de consumir informação. A cibercultura (LEMOS, 2002) 

solta as amarras e desenvolve-se de forma onipotente, fazendo com que não seja 

mais o usuário que se desloca até a rede, mas a rede que passa a envolver os 

usuários e os objetos numa conexão generalizada. 

Um símbolo dessa Era da conexão da nova fase da cibercultura é o celular, 

ou como diria Lemos, o “teletudo”. O celular é hoje o que (RHEINGOLD, 2002) 

chama de um “um controle remoto para diversas formas de ação do cotidiano”. 

Assim como as formas de conexão Wi-Fi à Internet, o celular possibilita um contato 

social permanente, localizar pessoas e reduzir distâncias.  

Ainda que não se possa afirmar que a era da conexão corresponde ao 

processo clássico de comunicação, o que não se pode negar é que esta era esta 

                                                           
21

 RFID (Radio Frequency identification) é uma tecnologia de identificação que utiliza radiofrequência para 
capturar dados. Com ela é possível não só identificar, mas inserir informações relevantes relacionadas à 
mercadoria ao longo do processo de produção e venda. Para isso é necessário que cada mercadoria carregue 
consigo uma unidade de armazenamento de memória a emissão de RF (denominada de inlay). Fonte: 
http://www.inf.pucrs.br/~gustavo/disciplinas/tppd1/material/TPPDI%20-%20Apresentacao%205%20-
%20Alexandre%20Gaddo%20Fabio%20Rossi%20Guilherme%20Rodrigues.pdf 

 

http://www.inf.pucrs.br/~gustavo/disciplinas/tppd1/material/TPPDI%20-%20Apresentacao%205%20-%20Alexandre%20Gaddo%20Fabio%20Rossi%20Guilherme%20Rodrigues.pdf
http://www.inf.pucrs.br/~gustavo/disciplinas/tppd1/material/TPPDI%20-%20Apresentacao%205%20-%20Alexandre%20Gaddo%20Fabio%20Rossi%20Guilherme%20Rodrigues.pdf
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fazendo emergir novas culturas (ciber), com novas formas de consumo de 

informação, interatividade, novas práticas de sociabilidade e ampliação dos espaços 

de conexão. 

À medida que a Internet evoluiu para ser onipresente na vida moderna, as 

transformações psicológicas, econômicas e sociais associadas à chamada 

revolução das tecnologias de informação e da comunicação trouxeram um aumento 

de uma série de transformações no comportamento dos seres humanos, que 

resultaram em uma série de transtornos mentais distintos ligados ao uso da 

tecnologia digital. 

 O uso excessivo da Internet 5.1

 
A Internet, é uma ferramenta fantástica, que nos permite encontrar as 

informações necessárias, em segundos, e nos mantém em contato com amigos e 

entes queridos. Desta forma, é muito fácil ser seduzido por essa ferramenta e passar 

muito tempo online, especialmente em sites de mídia social como, por exemplo, o 

Facebook. 

O uso excessivo da Internet também pode estar está ligado a distúrbios 

psicológicos, como ansiedade, depressão, isolamento social e insônia.  

Apesar de muitos estudiosos já considerarem o uso excessivo da Internet 

como um vício incontrolável, compulsivo, prejudicial a saúde, o Manual de 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) ainda não reconhece essa 

doença.   

É diagnosticado como um caso de dependência, quando os indivíduos têm 

sua vida pessoal, profissional e sentimental afetada pela permanência exagerada na 

Internet. Atualmente, os casos de compulsão vêm crescendo consideravelmente. 

Isso está associado ao fato de que a todo o momento novas pessoas estão se 

conectando à rede, além dos atrativos novos que ela proporciona aos internautas 

veteranos, fazendo com que queiram permanecer conectados sempre. 

A agência We are Social elaborou um relatório detalhado de 243 páginas 

sobre estatísticas e dados digitais para 232 países. O estudo só conseguiu ser 

viabilizado graças à contribuição de diversas instituições como Global/ WebIndex, 

Matt Abot, UIT Inerte World Stats, Facebook, Google, StatCounter, Ericsson Mobility, 

Akami, e algumas outras agências governamentais e organismos nacionais da 
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indústria que publicam informações sobre o número de usuários e o seu 

comportamento na internet. 

A análise desses dados nos permite ressaltar um aumento significativo da 

penetração global da internet. 

 

Figura 22 - Total da População x Utilização das Mídias Sociais 

 

 
 
 

 

Fonte: We are Social  (http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/7-

wearesocialsg_7GLOBAL_DIGITAL_SNAPSHOTINTERNETUSERSTOTALPOPULATIONACTIVE_SOCIALMED

IA) 

 

O gráfico acima demonstra o número de usuários de internet nos 232 países 

estudados pela agencia, e o ritmo da mudança no número de usuários de internet 

em relação ao estudo anterior de 2015 que nos assusta, um aumento de 332 

milhões, ou seja, aproximadamente 10% superior.  

O número de mídia social relatado acima está acima de 10%, um aumento de 

219 milhões, o de usuários móveis únicos cresceu 4%, graças a 141 milhões de 

novos usuários. O de usuários móveis de mídia saltaram 17%, somando 28 milhões 

de novos usuários. 

http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/7-wearesocialsg_7GLOBAL_DIGITAL_SNAPSHOTINTERNETUSERSTOTALPOPULATIONACTIVE_SOCIALMEDIA
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/7-wearesocialsg_7GLOBAL_DIGITAL_SNAPSHOTINTERNETUSERSTOTALPOPULATIONACTIVE_SOCIALMEDIA
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/7-wearesocialsg_7GLOBAL_DIGITAL_SNAPSHOTINTERNETUSERSTOTALPOPULATIONACTIVE_SOCIALMEDIA


68 
 

A exemplo dos anos anteriores, o relatório demonstrou que a Internet não 

está distribuída uniformemente em todo o mundo. O ritmo da mudança é maior no 

Oriente Médio, onde o número de usuários cresceu gritantes 17%, um aumento de 

mais de 21 milhões em apenas 12 meses. 

Apesar dos inúmeros benefícios da Internet, as consequências negativas do 

seu uso excessivo estão adquirindo destaque em âmbito mundial. Nos países 

asiáticos, como China, Coreia do Sul e Japão, o uso em excesso da Internet vem 

causando dependência e está se tornando uma questão de saúde pública. No Brasil, 

segundo o instituto de pesquisa Ibope, o país é o terceiro no ranking mundial de 

usuários de Internet e o primeiro se considerarmos o tempo de acesso à rede (DIAS 

e RABELI, 2014; Azevedo et al: 2014). 

 

Figura 23 - Tempo de Utilização das Mídias Sociais pelos brasileiros  

 

 

 

 
 

Fonte: http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-2016 

 

O uso excessivo na Internet recebe diferentes nomes: Transtorno de 

Dependência da Internet (Golberg, 1996); Uso Patológico da Internet (Young, 1998); 

Uso Problemático da Internet (Shapira: 2003). 

http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-2016
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 

ano de 2013, mais de 50% da população brasileira já está conectada à Internet. 

Além disso, de acordo com reportagem da revista Istoé, estima-se que 10% dos 

brasileiros sejam viciados digitais. Ainda segundo pesquisa do Hospital das Clínicas 

de São Paulo, cerca de 8 milhões de brasileiros são dependentes de Internet 

(OLIVEIRA, 2014). 

 

Existem dois tipos de dependência de Internet: específica e generalizada.  

 

 Específica: uso de conteúdos específicos da Internet. Por exemplo: 

jogos; pornografia, etc. 

 Generalizada: os usuários são atraídos por uma sensação de bem-

estar online, demostrando preferência pelo contato virtual em vez da 

relação face a face (Davis, 2001, citado por Young, Dong Yue & Li 

Ying, 2010). 

 

O uso de redes sociais vem aumentando ano a ano, especialmente no que diz 

respeito ao Facebook e o aplicativo WhatsApp, dando espaço a uma nova dimensão 

social na Internet. 

 Um dos benefícios da Internet é a capacidade de unir pessoas, grupos e 

comunidades com interesses em comum. Porém, apesar dos seus pontos positivos, 

tornou-se possível visualizar uma série de pontos de atenção devido ao excesso de 

seu uso.  
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Figura 24 - Principais plataformas de Mídias Sociais 

 

 
 

 

Fonte: http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-2016 

 
Segundo o Dr. Larry Rosen, professor emérito de Psicologia da Universidade 

da Califórnia em seu livro “IDisorder”: 

 
“Avançando para o final do milênio, começamos a ver o surgimento de 

tecnologias móveis, abrangendo laptops, telefones celulares, que viria a ser 

a causa de uma grande mudança social iminente. Já não estamos diante de 

nossa tecnologia em casa ou no trabalho. Agora levamos conosco onde 

quer que vamos e a consultamos para uma variedade de propósitos. Não 

mais a tecnologia nos faz ansioso - na verdade, muito pelo contrario. Nos 

faz a depender dele”
22

·. (ROSEN, 2012, p. 6). 

                                                           
22 Tradução Livre: “Fast forward to the end millennium and we began to see the emergence of mobile 

Technologies, including laptops and cel phones, which would prove to be the root cause of an 
impending major societal change. No longer did we face most of our technology in the home or the 
workplace. Now we carried it with us wherever we went and consult it for a variety of purposes. No 
longer did technology make us anxious – in fact, quite the opposite. We came to depend on it.  
(Rosen:6) 

http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-2016
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Algumas dessas desordens são novas versões de aflições antigas, renovadas 

pela “Era Portátil- Digital”, enquanto outras são completamente novas. A sociedade 

de modo geral está obcecada por informação e sente a necessidade de permanecer 

conectada o tempo todo em constante busca por informação. 

Segundo Rosen, 70% dos usuários intensivos de dispositivos móveis já 

relataram ter experimentado o telefone tocando ou vibrando mesmo sem ter 

recebido nenhuma ligação. Tudo graças a mecanismos de repostas perdidos em 

nossos cérebros, essa é a síndrome do toque-fantasma. No futuro, com a 

computação vestível, há risco de a doença evoluir para novas formas, como por 

exemplo, usuários de Google Glasses começarem a ver coisas que não existem 

porque seu cérebro está ligado a sinais típicos do aparelho. 

A seguir oito novas doenças provocadas pelo uso da Internet em excesso, 

segundo Rosen: 

 

1) Nomophobia 

É considerada um transtorno do mundo moderno. É o medo de ficar 

incomunicável, longe do telefone celular ou da internet. O termo “Nomophobia”: é 

uma abreviatura de “no-moblile- phobia” (medo de ficar sem telefone móvel). 

Em geral, as pessoas que desenvolvem a nomofobia são as que apresentam 

um perfil ansioso, dependente, inseguro e com uma predisposição característica dos 

transtornos de ansiedade. 

O telefone celular, sem dúvida, facilita o dia a dia, e pode ser fundamental em 

momentos de emergência, quando é preciso encontrar alguém imediatamente ou 

quando se está em algum lugar isolado e querendo ser encontrado. Contudo, é 

preciso que os indivíduos tenham cuidado para que não se tornem usuários 

compulsivos.  

2) Náusea Digital 

O termo surgiu na década de 1990 para descrever a sensação de 

desorientação vivida por usuários iniciais de sistemas de realidade virtual. É 

basicamente o nosso cérebro sendo enganado e ficando enjoado por causa da 

sensação de movimento quando não estamos realmente nos movimentando. 
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3) Depressão de Facebook 

Segundo estudo do professor Scott Campbell, professor da Universidade de 

Michigan, o uso excessivo do Facebook, bem como outros riscos do mundo online 

como o “cyberbullying”, pode ter consequências graves.  

O Facebook permite que as pessoas acompanhem o sucesso de seus 

amigos, bem como o número de amizades que aqueles amigos têm. “Isso configura 

uma competição”. O estudo não deixa claro se essas pessoas, em destaque os 

adolescentes, já estão deprimidas ou se, por passarem tempo demais online no 

Facebook se tornam deprimidos. 

4) Transtorno de Dependência da Internet  

Por vezes referido como Uso Problemático da Internet é o uso excessivo e 

irracional da Internet, que interfere na vida cotidiana.  

Os termos "dependência" e "transtorno" são um pouco controversos na 

comunidade médica, já que a utilização compulsiva da Internet é vista 

frequentemente como sintoma de um problema maior, em vez de ser considerada a 

própria doença. 

"Diagnósticos duplos fazem parte de tratamentos, de modo que o problema 

está associado a outras doenças, como depressão, TOC, Transtorno de Déficit de 

Atenção e ansiedade social", diz a Dra. Kimberly Young. A médica é responsável 

pelo Centro de Dependência da Internet, que trata de inúmeras formas de 

dependência à rede, como o vício de jogos online e jogos de azar, e vício em 

cibersexo. 

Além disso, ela identificou que formas de vício de Internet geralmente podem 

ser atribuídas a "baixa autoestima, baixa autossuficiência e habilidades ruins". 

5) Vícios de Jogos Online 

"Quando você é dependente de algo, seu cérebro basicamente está 

informando que precisa de certas substâncias neurotransmissoras, particularmente a 

dopamina e a serotonina, para se sentir bem", diz o Dr. Rosen. "O cérebro aprende 

rapidamente que certas atividades vão liberar essas substâncias químicas”. 

6) Cibercondria ou Hipocondria Digital 

“A Internet pode exacerbar os sentimentos existentes de hipocondria e, em 

alguns casos, causar novas ansiedades”. Porque há muita informação médica lá 

fora, e algumas são reais e válidas e outras contraditórias”, disse o Dr. Rosen. 
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Mas, na Internet, a maioria das pessoas não pratica a leitura literal da 

informação. É possível transformar qualquer sintoma em milhares de doenças 

terríveis. 

7) O Efeito Google 

Pesquisas realizadas na Universidade Columbia (Nova York) pela professora 

Betsy Sparrow, mostram que o acesso ilimitado à informação faz com que nossos 

cérebros deixem de se preocupar com armazenamento de informações para confiar 

em um banco de dados digital. Em algum lugar do nosso cérebro está o pensamento 

"eu não preciso memorizar isso porque posso achar no Google mais tarde". 

Utilizar um recurso externo para não precisar lembrar-se de algo não é 

exatamente novo – vale lembrar as aulas de história, em que o aparecimento da 

escrita é considerado um dos grandes marcos da evolução da humanidade. No 

entanto, quando informações importantes são confiadas ao mundo digital, há uma 

diferença na maneira como esses dados são acessados, e explica Paulo Bertolucci, 

professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

Segundo Claudio Martinelli, diretor da Kapersky, o efeito Google também tem 

lados positivos, como o fato de que não precisar lembrar-se de todos os detalhes na 

hora de resolver um problema pode liberar a criatividade para encontrar a solução.  

8) Síndrome do toque fantasma: explicado anteriormente, na página 57. 

Segundo, Sherry Turkle, professora do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) em seu livro “ Alone Together” em português “Sozinhos 

Juntos”: 

 
“A tecnologia é sedutora quando o que oferece preenche nossas 

vulnerabilidades humanas. E somos, realmente, bastante vulneráveis. 

Somos solitários, mas temos medo da intimidade. As conexões digitais 

oferecem a ilusão de estarmos acompanhados, contudo sem as demandas 

da amizade. Nossa vida virtual permite nos escondermos uns dos outros, 

mesmo quando estamos interessados. Preferimos teclar a falar” (TURKLE, 

2011). 

 

De acordo com a especialista, o argumento mais usado por aqueles que 

preferem se comunicar quase que exclusivamente por meio de ferramentas digitais é 

a possibilidade de controlar cada conversa e, dessa forma, eliminar qualquer 

perspectiva de ser surpreendido – para o bem e para o mal. 



74 
 

No Ambulatório Integrado dos transtornos do Impulso do Hospital das 

Clínicas, em São Paulo, a psicóloga Dora Sampaio Góes, vice-coordenadora do 

Programa de Dependência Tecnológica, já atendeu até mesmo gente que havia 

perdido o elo com todos os amigos feitos pessoalmente e só conseguia cultivar os 

virtuais. O que vicia é a possibilidade de melhorar o conceito sobre si mesmo. Isso é 

justamente o que aumenta a solidão: o abismo entre a persona virtual e a real. 

A gravidade do problema está levando a uma mobilização mundial em busca 

de soluções. Uma das frentes – a do reconhecimento médico do transtorno – está 

em franca discussão. Recentemente, a dependência foi um dos temas que 

envolveram a nova publicação da Associação Americana de Psiquiatria adotada 

como guia para diagnóstico das doenças mentais. Na edição final, o vício, não citado 

em edições anteriores, foi mencionado como um transtorno em ascensão que exige 

a realização de mais estudos. Muitos especialistas criticam o manual porque 

acreditam já ser o distúrbio uma doença com critérios diagnósticos definidos. 

Segundo Turkle, existe uma relação latente entre redes sociais e vício. 

Embora haja uma analogia, as soluções comumente utilizadas para combater o 

alcoolismo, o jogo de azar e outras dependências do tipo não se aplicam por um 

motivo muito simples: não dá para cortar a fonte do vício, não dá para cortar a 

Internet. 

O uso “normal” é aquele que permite que se tire proveito de toda a tecnologia 

para crescimentos pessoal, trabalho e relacionamentos sociais, entre outras coisas. 

Mesmo que o uso seja diário e por muitas horas, não configura uma dependência 

patológica. A dependência patológica acompanha uma inadequação e precisa 

apresentar sintomas no seu histórico para que seja estabelecido. Mesmo que 

pessoas sem transtornos mentais se considerem dependentes e “viciadas” nesses 

aparelhos modernos, não significa que elas tenham de fato algum problema. 

A patologia se revela em pessoas que, quando ficam sem seu “objeto” de 

dependência, no caso, sem o telefone celular e/ou longe do computador e/ou 

Internet para se comunicar, apresenta sintomas e alterações comportamentais e/ou 

emocionais. Os sintomas mais frequentes são, entre outros, nervosismo, ansiedade, 

desconforto e angústia.  

Para (FORTIM, 2013), a Internet aparece como um espaço transicional, em 

que há um aspecto ilusório que não sai do computador e, ao mesmo tempo um 

aspecto real, que favorece emoções e sentimentos verdadeiros, sendo que para o 
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usuário, isso não é proporcionado na vida real. Esses viciados relatam sofrer por 

terem este problema e buscam orientação pela incapacidade de deixar o uso pela 

cobrança dos familiares devido à ausência deles no convívio social. 

O uso prolongado do computador e/ou Internet pode causar danos não só 

comportamentais, mas também à saúde física. Os indivíduos passam a se alimentar 

mal e ganhar peso devido à falta de exercícios físicos. As refeições são geralmente 

fast-food, para que não se perca tempo de permanência online. Além disso, a má 

postura frente ao computador, por exemplo, pode levar a dores nas costas, nos 

braços, no pescoço e na cabeça, devido ao longo tempo que se permanece sentado 

sem pausa e geralmente, mal posicionado. 

Pode surgir cansaço nos olhos, cansaço excessivo devido a noites mal 

dormidas e de falta de atenção, concentração ou capacidade de aprendizado. Na 

escola ou no trabalho, os indivíduos começam a apresentar: 

 Baixo desempenho; 

 Sonolência diurna; 

 Irritabilidade; 

 Impaciência. 

Como consequência dessas reações, as pessoas estão deixando de 

aproveitar, do lado positivo, toda a informação disponível na rede e prejudicando seu 

corpo e sua mente. 

Segundo Rushkoff em seu livro “As 10 questões essenciais da Era Digital 

(Programe seu futuro para não ser programado por ele)”:  

 
“O sistema nervoso humano existe no tempo presente. Vivemos em um 

contínuo “agora”, e o tempo está sempre passando por nós. As tecnologias 

digitais não existem no tempo, de modo absoluto. Ao casar nossos corpos e 

mentes baseados no tempo, com tecnologias que têm tendência contrária 

ao tempo, nós acabamos nos divorciando dos ritmos, dos ciclos e da 

continuidade dos quais dependemos por coerência” (RUSHKOFF, 2012, p. 

25). 

 

Obviamente, a maneira mais simples de escapar é recusar estar sempre 

ligado. Engajar-se com o que é digital – conectar-se à rede – ainda pode ser uma 

escolha, e não uma obrigação. Essa é a verdadeira definição de autonomia. 
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Podemos escolher para quem e para o quê, e quando, queremos estar disponíveis. 

Podemos ainda escolher com quem queremos estar sempre ligados.  

Precisamos aprender a acompanhar a tendência atemporal das coisas digitais 

e aspirar mantermo-nos par a par com seu incompreensível ritmo. Felizmente 

nossos cérebros se adaptam a diferentes situações. Tecnologias sempre irão se 

modificar. 

 

5.1.1 Vida Real versus Vida Virtual 

 

A expressão realidade virtual, teve início na década de 1970,  época em que 

alguns estudiosos registram suas primeiras pesquisas relacionadas ao tema, como  

o caso de Myron Krueger que utilizava o termo “Realidade Artificial” em seus 

estudos de sistemas de computadores. O ano que marcou o início da “Realidade 

Virtual” foi 1980, com Jaron Lanier e seu simulador compartilhado com vários 

usuários simultaneamente. 

Existe uma extensa quantidade de definições sobre realidade virtual. De 

forma geral, elas fazem referência a uma imersiva e interativa experiência que se 

baseia em imagens gráficas 3D geradas por computador em tempo real. Em outras 

palavras, é uma simulação de um mundo real, ou apenas imaginário gerada por 

computador. 

Alguns indivíduos não entendem como uma realidade pode ser virtual, por 

achar que uma coisa virtual é algo que não existe, sendo que Lévy (1996) explica 

que virtual não se opõe ao real, mas ao atual. Ele vai ainda mais longo ao afirmar 

que: 

 
Virtual, deve ser considerado como algo que existe em potência: “complexo 

problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma 

situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que 

chama um processo de resolução, a atualização” (LÉVY, O que é Virtual?, 

1996, p. 16). 

  

Constata-se que o mais importante é compreender que o conceito de virtual 

faz referência a uma noção vital do real, da virtude, da potência. 
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A realidade virtual pode ser caracterizada ainda pela interação de três ideias 

básicas: imersão, interação e envolvimento. 

O significado de Imersão vem do latim immersio, sinônimo de mergulho É a 

ação de se introduzir ou introduzir algo num fluido/líquido. Também pode se tratar da 

introdução de alguém num determinado ambiente, seja este real, seja imaginário. 

A concepção de imersão está relacionada com o objetivo de mostrar que o 

usuário, quando imerso no ambiente virtual, pode propiciar-se a sensação de estar 

dentro do ambiente. A identificação da proporção de imersão, entretanto é captada 

pelos dispositivos que transmitem ao usuário a sensação de entrada no ambiente 

virtual levando seus sentidos sensoriais e atenção para o que está acontecendo 

dentro desse espaço. Dessa forma, isola-se o mundo exterior permitindo-lhe 

manipular e explorar naturalmente os objetos em vez de ser apenas um observador. 

(LEMOS, 2002), identifica três níveis de interação não excludentes: 1. 

Interação social ou simplesmente interação entre os homens, que é necessária para 

formar a sociedade; 2. Interação analógico-mecânica, que permite uma interação 

com a máquina, como os carros; 3. Interação eletrônico-digital que possibilita ao 

usuário interagir não somente com o objeto (a máquina ou ferramenta), mas com a 

informação, o conteúdo, diferentemente dos media tradicionais. Neste momento o 

autor entende interatividade como interação digital. 

A tecnologia digital proporciona uma dupla ruptura – no modo de conceber a 

informação e na maneira de difundir as informações (modelo “todos-todos”), que é 

capaz de promover uma nova “qualidade” de interação; Ressalto que Lemos (2002) 

não fala de tele presença, mas comenta que a interatividade digital pode ser 

compreendida como um diálogo entre homens e máquinas através de uma “zona de 

contato” chamada de interfaces gráficas em tempo real. 

A interação está associada à capacidade de o computador detectar as 

entradas do usuário e modificar em tempo real o mundo virtual e as ações sobre ele, 

uma boa simulação de ver as cenas/situações que mudam de acordo com os seus 

comandos. Esse é um dos motivos  de as pessoas utilizarem a realidade virtual para 

o divertimento, visto que a interação é um dos princípios básicos dos videogames. 

Para parecer mais realista, o ambiente virtual inclui objetos simulados e existe 

também a inserção de sons ambientes e associados a objetos específicos. 

O envolvimento está ligado ao grau de estimulação para o comprometimento 

de um usuário com determinada atividade, podendo ser ativo (participar de um jogo, 



78 
 

visualizar um ambiente virtual) ou passivo (ler um livro, participar de uma cirurgia 

virtual). 

Podemos afirmar que a realidade virtual é um tipo de interação com 

computador, auxiliada por dispositivos como: capacetes, óculos, luvas ou trajes 

especiais, e apoiados na composição absolutamente realista de imagens 

tridimensionais, dando a ilusão de estar presente num ambiente criado pela 

máquina.  

Jeremy Bailenson é diretor fundador do Virtual Human Interaction Lab – em 

português - Laboratório de Interação Virtual Humana da Universidade Stanford. Sua 

principal área de interesse é o fenômeno da representação humana digital, em 

especial no contexto de realidade virtual imersiva. Ele explora a maneira pela qual 

as pessoas são capazes de representar a si mesmas quando as restrições físicas do 

corpo e comportamentos veridicamente-renderizados são removidos. Além disso, ele 

projeta e estuda sistemas de realidade virtual que permitem que indivíduos 

fisicamente remotos se encontrem em estações virtuais, e explora a maneira pela 

qual esses sistemas podem mudar a natureza da interação verbal e não verbal. Em 

particular, ele explora como a realidade virtual pode mudar a maneira como as 

pessoas pensam sobre educação,  comportamento ambiental, empatia e saúde.  

O ato de explorar o mundo virtual e o mundo real, está relacionado a uma 

característica humana ligada à busca de um semelhante. Essa necessidade de 

comunicação e convivência com seres serve como um catalisador para a busca de 

comunicação. 

Segundo o Doutor Antonio Mendes da Silva Filho da Universidade Federal de 

Pernambuco, o avanço tecnológico tem proporcionado uma “re-criação” de mundos 

virtuais a partir do real e tem sido cada vez maior a quantidade de pessoas que 

interagem com o mundo virtual. 

O mundo virtual é um ambiente no qual o usuário incorpora algum avatar (isto 

é, o usuário assume o papel de personagem de um jogo ou ambiente virtual e a 

partir dessa personificação ele passa a atuar e interagir como se aquele avatar 

tivesse vida, ou em outras palavras, você faz de conta que é o personagem daquele 

ambiente ou jogo). 

Cerca de 13 milhões de pessoas visitaram o Second Life (em inglês, Segunda 

Vida) que é um dos principais exemplos de mundo virtual. Esse jogo, também pode 

ser considerado simulador, rede social e comércio virtual. O que chama a atenção é 
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a sua originalidade: nada de matar vilões, salvar princesas, o mundo, ser o mais 

veloz ou algo semelhante; no Second Life, você não possui nenhum objetivo. Seus 

personagens de desenho animado podem ser controlados (desajeitadamente) 

apenas através do computador, mouse e teclado. 

A ideia do jogo criado em 2003 pela empresa Liden Lab, é que os jogadores 

tenham uma vida paralela à vida real, ou seja, uma vida secundária e virtual. Dentro 

de um ambiente tridimensional, o avatar (personagem criado pelo jogador) pode 

trabalhar estudar, fazer compras, construir sua casa, montar seu negócio, casar, ir a 

festas entre outras atividades. 

Ainda mais popular é o jogo World of Warcraft online, que tem 10 milhões de 

assinantes ativos que pagam para participar. As pessoas gastam, em média, cerca 

de 20 horas por semana em mundos alternativos como estes.  

Mas os avatares têm evoluído ao longo dos anos e estão crescendo para se 

assemelhar a seus controladores humanos, tanto na forma como eles olham e como 

eles se comportam. Olhe para o Kinect Xbox, da Microsoft, Wii, da Nintendo e para o 

PlayStation, da Sony, que são todos equipados com dispositivos que transformam 

ações de jogadores “físicos” em movimentos corporais virtuais.  

Os pesquisadores Bailenson e Blascovich, afirmam que nos próximos três 

anos vamos ver avatares avançados ou uma outra tecnologia desenvolvida para que 

os jogadores migrem para redes sociais. Esses avatares podem ser simplesmente 

representações realistas de quem você é e o que você está fazendo ajudada por 

tecnologias de captura de movimento que permitem espelhar cada ação. 

Os consumidores parecem interessados na realidade virtual para vários usos 

além dos videogames. O lançamento dos primeiros óculos de realidade virtual este 

ano (2016) pela Oculus do Facebook (Oculus Rift) pode acelerar o desenvolvimento 

da próxima plataforma computacional.  

A realidade virtual e aumentada poderá estar difundia entre os dispositivos 

dos consumidores até 2020, se os fabricantes conseguirem vencer os desafios de 

banda larga, conteúdo, projeto, poder de processamento e custo. A princípio, a 

maior utilização pode ocorrer em jogos, seguida pela adoção no comércio eletrônico, 

na propaganda, na educação e na medicina. 

Precisamos entender o isolamento que aproxima e os limites de algo que 

parece sem fronteiras. 
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“Redes digitais são tecnologias descentralizadas. Trabalham de longe, 

trocando intimidades por distância. Isso as faz terrivelmente adequadas 

para atividades e comunicações a distância, mas por sua vez 

desagradáveis para engajar com o que – ou com quem – está diretamente à 

nossa frente. Ao usar uma tecnologia que nos remove de nossa posição 

natural para conexão local, perdemos nosso sentido de lugar no espaço, 

bem como nossa vantagem de “mando de campo” (RUSHKOFF, 2012, p. 

39). 

 

Essa realidade traz consigo maneiras distintas de comunicação, que podem 

vir a ajudar ou podem criar estruturas de maior distanciamento da realidade. Pode-

se dizer que nesse novo mundo a realidade passaria a ser aquela que outrora era 

chamada de virtual. Os extremos se confundem e essa confusão abre brechas para 

novos públicos sedentos de participação e atenção. 

A relação em rede abre caminho para novas formas de interagir e novas 

possibilidades de relacionamento. Ao mesmo tempo em que nos aproximamos 

virtualmente, nos afastamos no cotidiano real. Vivemos a fase da proximidade 

distante e da distância que aproxima. 

 

“Nesse mundo em rede, podemos estar solitários, mas jamais estaremos 

sozinhos. (...) Na dualidade digital, pessoas criam identidades imaginárias, 

usam avatares e passam horas, dias, anos em uma existência paralela, com 

amigos virtuais em uma encenação séria da vida. O poder do computador, 

com seu dom de simulação e visualização, muda nosso jeito de pensar e 

altera toda a nossa cultura. Precisamos repensar conceitos, revisar 

costumes, resolver problemas que nunca sonhamos que um dia teríamos, 

causados por essa interface dúbia entre o real e o virtual” (GIARDELLI, 

2012, p. 17). 

 

Giardelli traz à tona o confronto entre o mundo virtual e o real. A vida social 

real é transferida para vida social em rede, que adquire algumas regras equiparadas 

e até mesmo organizações específicas. Ali estão as redes empresariais 

acompanhadas do perfil profissional que deve conter determinados conceitos e 

seguir a dinâmica da proposta. Observar a vida alheia ou até mesmo comentar 

sobre os episódios do cotidiano alheio é uma ação que ganha permissão. E nos 

mundo das redes sociais muita coisa está permitida. 



81 
 

Através das redes sociais vemos pessoas expressando não somente suas 

ideias, mas também valores, preconceitos e sentimentos, muitas vezes dos mais 

íntimos. É um caderno à mostra, um diário aberto. O que você diz reflete 

instantaneamente na vida pessoal e profissional. As pessoas se conectam e se 

encontram em um mundo imaginário que oferece a chance de interação no amplo 

sentido da comunicação digital. 

Se considerarmos o âmbito das comunicações entre as pessoas, o virtual é 

bom para aqueles que estão distantes de amigos ou familiares, assim como 

profissionais, pois a Internet aproxima pessoas, permitindo-lhe a comunicação. Por 

outro lado, vale observar que virtual é tudo suscetível de ser real, de se concretizar, 

mas não se concretiza. Por exemplo: o beijo virtual simplesmente não existe. Não 

existe toque, não existe contato e nada se concretiza. Além disso, o virtual é 

artificial. No virtual, você vive num mundo de faz de contas. 

Para Castells (2003), a Internet é sugerida como um espaço, a grosso modo 

que leva as pessoas a viver suas fantasias “online”, esquivando-se de um possível 

mundo real, ancorando-se na realidade virtual. 

A vida digital é uma tendência global e precisamos estar abertos a explorar 

mundos digitais. Retomando a questão da ansiedade, gerada pelo excesso de 

informação e os demais sintomas como a SPA, agora pretendo finalizar trazendo 

uma questão positiva, como a cura de alguns traumas e doenças pela realidade 

virtual. 

Como a nova medicina avatar está se transformando em eficaz recurso da 

medicina para tratar males como dores, fobias, anorexia e estresse, entre outros 

problemas de saúde.   

O princípio é expor o paciente, no plano virtual, a situações semelhantes 

àquelas que, na vida real, de alguma maneira, impedem sua recuperação. Dessa 

forma, o indivíduo é submetido a uma espécie de treino. Quando se depara, no 

cotidiano, com o obstáculo se torna capaz de saltá-lo, superá-lo. 

O primeiro distúrbio a ganhar essas terapias foram as fobias. O medo 

irracional de voar e, de aranhas, entre outros, é um distúrbio de ansiedade 

razoavelmente comum – só a fobia social, o temor de se expor em público, afeta 

cerca de 13% da população e contra o qual são usados vários recursos. Com a 

terapia virtual, essa estratégia ganhou eficácia surpreendente. Nos EUA, pessoas 

com fobia social estão conseguindo destravar graças a um programa no qual elas se 
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veem diante de uma plateia que reage como se fosse de verdade: nem todos 

prestam atenção, há os que se levantam durante a palestra e outros que aparentam 

inquietude. O treino, com duração de 15 a 20 minutos, ajuda o paciente a manter a 

calma e falar melhor. 

As potencialidades que a realidade virtual acrescenta ao tratamento de 

exposições são significativas e uma grande vantagem é a aceitabilidade desse tipo 

de tratamento por parte dos pacientes. Entretanto, apesar do grande avanço, muito 

do potencial da realidade virtual está ainda inexplorada. É importante que novos 

ambientes virtuais sejam criados para que investigações controladas a respeito de 

sua aplicação clínica sejam realizadas. 

 Em resumo, podemos perceber que a Internet e a comunicação sem fio são 

meios de comunicação interativa de nossa sociedade moderna. No entanto, a 

aplicabilidade de suas diversas funções é da escolha pessoal de cada usuário 

trazendo sempre uma série de aspectos positivos e outros negativos. 

 No próximo capítulo abordarei melhor as novas formas de busca por 

comunicação e informação: os aplicativos. Criados para facilitar a vida das pessoas 

os aplicativos são usados de diversas formas como: acesso as redes sociais; 

mapas; bancos; música; vídeos; jogos; e para conversas online. Será que estamos 

assimilando de forma positiva toda essa tecnologia que está em nossas mãos?  
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6 Aplicativos  

 

Na Era do Excesso de Informação a busca por novas soluções para realizar 

todas as tarefas do cotidiano com maior agilidade tornou-se fundamental para a 

sociedade em rede. Gerenciar a ansiedade causada pela constante pressa, 

principalmente nas grandes metrópoles, faz com que cada vez mais fiquemos 

dependentes de novas tecnologias. 

No capítulo 4, abordei o livro “Present Shock” – em português “Choque do 

Presente: quando tudo acontece agora” de Ruskoff, quando o autor fala sobre o 

“presentismo” ele afirma que: 

 
“O tempo já não avança mais. Só o agora interessa. Com a disseminação 

da tecnologia digital, nos tornamos escravos do presente. Constantemente 

interrompidos por smartphones, e-mails e atualizações em redes sociais, 

perdemos nossa capacidade de planejar e fazer concessões em nome de 

um benefício posterior. Desorientados, incapazes de dar sentido histórico ao 

que acontece à nossa volta, vivemos suspensos na urgência do momento, 

obrigados a dar conta de tudo ao mesmo tempo.” (RUSHKOFF, 2012). 

 
A evolução tecnológica constante faz com que seja necessária uma 

adaptação constante a uma nova realidade.  

 
“Duas décadas após seu nascimento, a World Wide Web está em declínio, 

mais simples e elegante pensar em App, que se remetem, mas ao que se 

pretende e menos à busca para isso” (CHRIS, 2010).
23

  

 

Ainda segundo Chris Anderson, é preciso deixar claro a distinção entre a Web 

e a Internet – a importância desta última não é questionada.  

 A Internet é uma rede planetária de redes que conecta milhões de 

computadores mundialmente utilizando para isso um swith24 e padrão de protocolos 

batizado de TCP/IP (transmission control protocol). Cada computador tem uma 

identidade única nessa rede, o chamado IP. Os IPs se falam entre si, ao mesmo 

tempo, interagem com toda a rede. Os dados que percorrem a Internet utilizam uma 

                                                           
23

 Tradução Livre: Two decades after it’s birth, the Word Wide Web is in decline, as simpler, sleeker services- 
think apps – are less about the searching and more about the getting. (fonte: 
https://www.wired.com/2010/08/ff_webrip/) 
 
24

 Swith é um equipamento de interconexão, do tipo concentrador de rede, porém ele divide a rede em domínios 
de colisão independentes. 

https://www.wired.com/2010/08/ff_webrip/
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série variada de linguagens, outros protocolos, num emaranhado complexo de 

tecnologias e de redes eletrônicas, com ou sem fio e óticas. 

 Web- ou World Wide Web (WWW) – é um desses protocolos que 

trafegam pela internet, o HTTP, que permite a troca de informações que nos é tão 

familiar hoje em dia. A Web é, assim, apenas mais uma das linguagens que 

percorrem a internet. Um aplicativo (App) também usa a internet, mas não está na 

Web. Para navegar na Web, usamos navegadores, Web Browsers. Através deles, 

acessamos documentos digitais que chamamos de Web Pages, que se ligam uns 

aos outros por hyperlinks. Essa arquitetura permite que acessemos e 

compartilhemos textos, gráficos, imagens, sons e vídeos. 

A matéria publicada captura um momento em que se percebeu claramente o 

declínio dos computadores frente aos smartphones e o crescimento explosivo do 

desenvolvimento dos aplicativos. 

Segundo Luciana Burger, diretora de gerenciamento da ComScore, no mais 

recente levantamento da líder global em análises digitais, o crescimento do uso do 

desktop, que antes era vertiginoso, estagnou e a utilização dos smartphones 

continua a crescer como demostra o gráfico a seguir. 

    
Figura 25 - Comparativo Desktop x Smartphone 

 

 
 

 

Fonte:  

http://blog.jovempan.uol.com.br/radioatividade/2016/01/27/nem-smartphone-nem-desktop-brasileiro-e-cada-vez-

mais-multiplataforma/ 
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O crescimento e a utilização cada vez maior das tecnologias móveis estão 

trazendo consigo outro segmento os “apps” (aplicativos). Mantendo e ampliando os 

números dos últimos anos, o uso de aplicativos em 2015 cresceu 58% em todo o 

mundo segundo análise do instituto de pesquisa Flurry25. 

Antes de iniciar os estudos sobre os aplicativos gostaria de retomar a 

entrevista de Anderson à revista Wired, e destacar a visão de Nathan Matuska, que 

afirma que o anúncio da morte da web foi no mínimo exagerado. Ele elenca, com 

base em dados estatísticos, cinco tendências que considera chave e que provam 

que a web não só está viva, mas crescendo.  

São elas: aplicativos como porta de entrada para web; o uso dos smartphones 

e tablets está aumentando, mas isso não significa que as pessoas estão trocando a 

web pelos aplicativos necessariamente, o tráfego na web está em curva de 

crescimento (o Google tem sido o site mais visitado nos últimos sete anos); o uso 

primário dos smartphones e tablets é navegar na web (25% dos usuários de 

smartphones os utilizam para acessar conteúdos online); as compras pelos 

dispositivos móveis estão explodindo (quase 40% das visitas a sites  na Black Friday 

foram feitas por smartphones e tablets).  

A afirmação de Anderson gerou diversos artigos a favor e contra. Em 

novembro do mesmo ano a revista Technology Review, do MIT publicou sua 

resposta “The Web is Reborn”, em português” A web renasceu”. Pelo contrário, está 

ganhando força por meio do crescimento do HTML5, que segundo a matéria, reforça 

a interoperabilidade (já que roda em qualquer dispositivo) e traz mais possibilidades 

à web. 

Neste capítulo o meu objetivo é fazer uma análise sobre os diversos tipos de 

aplicativos e quais são seus fatores negativos e positivos e demonstrar que esta 

tecnologia veio para quebrar paradigmas e conquistar a nova geração.  

O termo “app” é uma abreviatura da expressão “aplicação de software”. Mas, 

afinal, o que é um aplicativo? 

Aplicativo é um tipo de software que funciona como um conjunto de 

ferramentas desenhado para desempenhar tarefas práticas ao usuário no seu 

computador ou plataforma mobile, com a possibilidade de acessar conteúdos online 

ou offline. 

                                                           
25

 Instituto que realiza pesquisas para Yahoo : https://developer.yahoo.com/analytics/ 

https://developer.yahoo.com/analytics/
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Software é a manipulação, instrução de execução, redirecionamento e 

execução de atividades lógicas das máquinas. Os softwares podem ainda ser 

classificados em: 

 Softwares de Sistemas: permitem que o usuário interaja com o computador e 

suas partes. Exemplos: Drivers26, Firmware27. 

Softwares Aplicativos: permitem que, através de seu uso, o usuário faça uma 

tarefa específica. Exemplo: editores de texto, planilhas eletrônicas, etc. 

Os softwares aplicativos são desenvolvidos por demanda, isto é, atendendo a 

uma determinada necessidade de um usuário ou de um grupo. Por isso, o software 

permite resolver um problema específico com propósito de facilitar o dia a dia dos 

usuários, fornecendo-lhe as mais diversas funcionalidades. 

Os aplicativos chegaram para ficar. Mesmo que quiséssemos negar ou deixá-

los passar despercebidos, os aplicativos estão cada vez mais populares e se 

tornaram muito importantes nos últimos anos. Eles passaram a ter um papel de 

muita relevância na vida dos usuários. 

 
“No início da nova economia da comunicação, os clientes da classe média 

adquiriram computadores, filmes em vídeo ou DVD, softwares integrados, 

câmeras digitais, etc. Atualmente, os produtos são cada vez menos 

comercializados, uma vez que as companhias estão interessadas em 

arrendar e gerir uma gama de serviços de informação, plataformas e 

conteúdos educativos, recursos culturais e experiências pessoais. O 

negócio migrou da venda de produto, para o arrendamento do tempo de 

experiência comunicativa do usuário” (VILCHES, 2001, p. 35). 

 
A partir de 2007 os apps (aplicativos) se tornaram uma grande mania e não 

há como não afirmar que grande parte desse sucesso vem dos smartphones. O 

termo smartphone foi adotado devido à utilização de seu revolucionário sistema 

operacional. 

O sistema operacional é um conjunto de programas cujo, a principal função é 

gerenciar os recursos do sistema. Ou seja, eles definem qual programa recebe a 

atenção do processador, gerenciam a memória e criam uma pasta de arquivos. 

Essas e outras funções fornecem uma interface entre o computador e o usuário.  

                                                           
26

 Driver em português significa motorista – e é essa mesma  função de um driver em um computador. Ele atua como um 

verdadeiro controlador, transmitindo e interpretando dados entre o sistema operacional e uma peça de hardware. 
27

 Firmware é um conjunto de instruções operacionais programadas diretamente no hardware de um equipamento 

eletrônico.  
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Os sistemas operacionais dos aparelhos variam muito, porque cada 

fabricantes coloca um sistema diferente. Citarei neste capítulo somente os dois 

principais: 

O Android que concentra a maior parte do mercado de sistemas operacionais 

móveis, por ser livre e por fazer parte de uma grande aliança chamada Open 

Handset Alliance, um conjunto de empresas que se organiza para criar um padrão 

aberto para telefonia móvel. Qualquer smartphone no mundo que tenha um poder de 

processamento mínimo necessário para rodar o sistema pode utilizá-los. 

O iOS é um sistema desenvolvido pela Apple e que só pode ser adquirido se 

você comprar um produto da empresa que já venha com o sistema iPhone, iPad e 

iPod são alguns dos aparelhos que podem usar o sistema operacional.  

Quando falamos na linha evolutiva dos telefones celulares, não há como não 

afirmar que a Apple revolucionou o mercado com o lançamento dos primeiros 

celulares sensíveis ao toque. O sucesso do iPhone, não se deu apenas porque era 

sensível ao toque, mas porque trazia a sensibilidade a múltiplos toques. 

Segundo a revista Time28, o smartphone da Apple merece o primeiro lugar no 

pódio por mudar a forma como as pessoas interagem com os eletrônicos e com a 

informação como um todo. 

A revista acredita que foi a introdução da App Store e o modelo dos softwares 

para a plataforma que realmente fizeram toda a diferença na experiência com o 

equipamento.  

“O que realmente fez o iPhone tão notável, no entanto, foi o seu software e 

loja de aplicativos móveis, introduzidos mais tarde. O iPhone popularizou o 

aplicativo móvel, mudando para sempre a forma como nos comunicamos, 

jogamos, compramos, trabalhamos e concluímos muitas tarefas diárias.”
29

 

  
Quando a Apple lançou o revolucionário iPhone em 2007, o dispositivo 

contava com alguns aplicativos pré-instalados. Safari (Browser - acesso a internet), 

previsão de tempo, App Store, Calendário (Agenda), Mensagens, Ações e iTunes, 

etc. 

                                                           
28

 EADICICCO, Lisa, Revista Time, Nova York, 08/06/2016. Disponível em: 

http://www.tecmundo.com.br/apple/104395-time-elege-iphone-original-gadget-influente-tempos.htm 
29

 Tradução livre: What really made the iPhone so remarkable, however, was its software and mobile app store, 

introduced later. The iPhone popularized the mobile app, forever changing how we communicate, play games, 

shop, work, and complete many everyday tasks. 
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Os aplicativos podem ser baixados das lojas virtuais vinculadas ao sistema 

operacional do seu aparelho. As mais populares são: App Store da emblemática 

Apple ou Google Store para Android, do Google. Essas lojas oferecem aplicativos 

gratuitos e aplicativos pagos de diversas categorias. 

Logo o consumo de aplicativos virou uma febre. O tempo gasto com eles 

ultrapassa o da navegação tradicional por meio de browsers, como: Internet Explorer 

e Firefox.  

De acordo com o Statista30, desde julho de 2008, quando foi inaugurada a 

Apple Store, o número de aplicativos disponíveis tem aumentado consistentemente 

ao logo dos anos. Diretamente relacionado o total de lançamentos de aplicativos 

recém-desenvolvidos.  

O uso dos aplicativos trouxe vários benefícios para as pessoas hiperativas, 

que precisam realizar muitas atividades ao mesmo tempo de forma rápida, pois são 

multitarefas, rápidos e de fácil utilização. Os gráficos a seguir demonstraram a sua 

rápida aceitação no mercado. 

 

Figura 26 - Histórico de Download de Aplicativos da Apple Store  

(2008 a 2016) – em Bilhões 

 

 
 

 

O pioneirismo da Apple logo ganhou uma grande concorrência o Google Play 

lançado em outubro de 2008 sob o nome Android Market. A exemplo da  Apple 

                                                           
30

RICHTER, Felix,  The Statistics Portal, 10/07/2013. Disponível em: 
https://www.statista.com/chart/1260/apple-s-app-store-turns-5/ 
 

 
 

https://www.statista.com/chart/1260/apple-s-app-store-turns-5/
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Store, a loja oficial do Google oferece aos seus clientes uma gama de aplicações e 

de mídia digital, incluindo música, revistas, livros, cinema. O grande diferencial do 

Google Play Store é que 60% dos seus aplicativos são gratuitos.  

O gráfico a seguir mostra o número de downloads de aplicativo Google Play 

entre agosto de 2010 a maio de 2016. Como os usuários das plataformas são 

diferentes e também calculados em bilhões, temos uma dimensão geral de quantos 

usuários aderiram a essa nova ferramenta. 

 

Figura 27 - Download Google Play de Agosto 2010 a Maio 2016 - em Bilhões 

 

 
 
Fonte: Statista: http://www.statista.com/statistics/281106/number-of-android-app-downloads-from-google-play/ 

 

Os aplicativos se tornaram o maior passatempo dos cidadãos do século 21. O 

usuário pode escolher entre alguns dos bilhões de aplicativos existentes nas lojas de 

app’s e explorar as novas funcionalidades dos smartphones. 

O impacto dos aplicativos em nossa sociedade tem sido exponencial e 

variado, acompanhando a evolução tecnológica dos dispositivos móveis. Uma das 

suas principais consequências tem sido a democratização da informática, permitindo 

que até pessoas sem formação tecnológica possam desenvolver aplicações úteis ao 

dia a dia diz Carlos Lucena, professor do Departamento de Informática do centro 

Técnico científico da PUC-Rio. 

Os aplicativos oferecem uma nova maneira de participação na sociedade. Em 

apenas um clique, é possível facilitar os relacionamentos, promover interações 

http://www.statista.com/statistics/281106/number-of-android-app-downloads-from-google-play/
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intensas e diversificadas e manter o usuário informado sobre as mudanças no 

mundo. 

 Tipos de Aplicativos  6.1

 

Diante de mais de 2.640 milhões de aplicativos existentes entre a soma da 

Apple Store e do Google Play, segundo dados fornecidos por pesquisa da 

appFigures. 

O foco deste capítulo será demonstrar como alguns desses aplicativos 

mudaram o comportamento de toda uma sociedade, trazendo novas soluções a 

antigos problemas, otimizando o tempo e auxiliando as pessoas a administrar o seu 

dia a dia.  

Para facilitar o estudo dividi os tipos de aplicativos nas cinco categorias que 

mais impactaram e alteraram o comportamento da sociedade são elas: 

 

 Aplicativos de Mídia Social; 

 Mobilidade;  

 Música e Áudio;  

 Entretenimento; 

 Serviços  

 
Ressalto que alguns aplicativos, mesmo sendo classificados em categorias 

diferentes, podem ter uma relação de mídia social. Apesar de ser um GPS, Waze, 

por exemplo é um aplicativo social. Os dados de instituto de pesquisa foram 

utilizados para classificar a relevância de cada um dos aplicativos. 

De acordo com o relatório do Pew Research Center, de 10 de novembro de 

2015, demonstrado acima, no momento da coleta dos dados foi possível dividir os 

aplicativos em 41 categorias gerais. Neste estudo constam apenas as categorias do 

Google Play em razão da Apple Store não abrir os dados a entidades externas. 
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Figura 28 - Há dezenas de categorias de aplicativos na loja do Google Play 

Categoria App % do Total Exemplos App 
Educação 83.885 8,06%  
Entretenimento 80.372 7,72% YouTube 
Personalização 75,090 7,24% Papeis de Parede; Relógio 

Digital 
Ferramentas 74.178 7,12 Google Translate 
Estilo de Vida 73.462 7,05% Starbucks  
Livros & Referencia 62.946 6,04% Amazon, Kindle 
Viagens e Local 51.740 4,97% Cia Aérea, trip Advisor 
Quebra Cabeças* 45.500 4,37% Soduku 
Musica e Áudio 40.580 3,90% Spotify 
Sports 36.908 3,54% CBS Sports, ESPN 
Casual* 35.662 3,42% Candy Crush, Farmville 
Notícias e Revistas 30,877 2,97% USA Today, The Wallstreet 

Jorunal 
Arcade* 30.749 2,95 Pac-Man, Swuftkey keyboard 
Produtividade 30.230 2,90% Bolso, Swiftkey teclado 
Saúde & Esportes 28.617 2,75% Corrida 
Finanças 23.830 2,29% Bancos 
Comunicação 22.338 2,15% Skype, Snapchat 
Social 20.849 2,0% Twitter, Instagram 
Shopping 17.326 1.66% Amazon. Ebay 
Midia & Vídeo 15.985 1,54% Livetream. Ringtone Maker 
Transporte 14.727 1,41% Uber, Citymapper 
Médico 14.632 1,41% Mychart, doctor on demand 
Fotografia 12.526 1,20% Snapfish, Go Pro App 
Ação* 8.090 0,78% Plants vs Zombies 
Card* 6.751 0,65% Solitaire, World Serie of 

Poker 
Educacional* 5.309 0,51% Learning Colors, Vocabulary 
Corrida* 4.931 0,47% Furious Racing, Real Racing 

3 
Comédia 4.772 0,46 Marvel Comics, DC Comics 
Tempo 4.375 0,42% The weather Channel 
Aventura* 3.858 0,37% The walking dead, dungeon 

legends 
Família 3.609 0,35% Star Tracker, Elmo Loves 

ABC’s 
Livrarias e Demonstrativos 3.488 0,33% Google Cardboard 
Trivialidades* 3.103 0,30% Trivia Crack, Famly Feud 
Simuladores* 2.871 0,28% The Sims 3,Farmin Simulator 
Cassino* 2.397 0,23% Slots, Bingo! 
Estratégia* 2.260 0,22% World at Arms, Clash of 

Clans 
Borda* 2101 0,20% Domino! Yahtzee 
Palavra* 1.794 0,17% Scrabble, Word Serach 
Buraco 1.602 0,15% Doom & Destiny, The Bards 

Tale 
Musica* 688 0,06% Rock Hero, Real Drim 

 

Fonte: Google Play, 2014 

 

Nota: * A categoria Jogos foi divida em subcategories. O total da categoria Game mais sub categorias é de 11% do 

total de apps.
31

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Tradução Livre da tabela: Pew Reserach Center 
http://www.pewinternet.org/2015/11/10/an-analysis-of-apps-in-the-google-play-store/ 

 

http://www.pewinternet.org/2015/11/10/an-analysis-of-apps-in-the-google-play-store/
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Entre as categorias apresentadas, a Nielsen realizou um estudo entre os 

aplicativos mais baixados. Os jogos lideraram a pesquisa, com 60% dos downloads. 

Cerca de metade disse ter usado um aplicativo de notícias/clima (52%), um 

mapa/app de navegação (51%) e rede social (47%) Os aplicativos de música ficaram 

em segundo lugar na lista dos mais baixados. 

 

Figura 29 -  Quais são os tipos de apps mais populares? 

 

 
 
 

Fonte: http://www.pewinternet.org/2010/09/14/the-rise-of-apps-culture/ 

 

Analisando o gráfico podemos perceber que o número de jogadores não para 

de crescer, ainda mais com a popularização dos smartphones. Para quase todo 

mundo é uma grande diversão e uma ótima distração nas filas, no transporte 

público. Só que há muitos usuários que se viciam nos games e, nesses casos, a 

brincadeira vira um problema que necessitará de tratamento médico. 

http://www.pewinternet.org/2010/09/14/the-rise-of-apps-culture/
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Em 2014, o chamado “transtorno por jogos de internet” passou a fazer parte 

do manual usado por psiquiatras do mundo todo. O DSM auxilia nos diagnósticos de 

doenças mentais. Na Universidade de São Paulo (USP), um ambulatório foi criado 

para tratar de dependentes de tecnologia. 

“O nosso grande ponto de preocupação na verdade não é o jogo ou a Internet 

em si, mas é o fato que esses jovens estariam, à medida que eles ficam muito tempo 

conectados, perdendo habilidades importantes. Criando então na vida adulta 

problemas sérios de relacionamento” explica Cristiano Nabuco, coordenador do 

Laboratório de Dependências Tecnológicas da USP. 

Conforme detalhado no capítulo dois, existem diversas síndromes causadas 

pelo uso excessivo da Internet. Gostaria de ressaltar aqui uma incrível coincidência 

entre os diferentes vícios. Os Jogos lideram tanto os estudos como em número de 

usuários.  

 

6.1.1 Aplicativos de Mídia Social  
 

No capítulo 1.0, subtítulo “Início das redes Sociais na Era Digital”, já foi 

definido o conceito de rede social e sociedade em rede. Neste momento irei apenas 

abordar a funcionalidade dos aplicativos de mídia social.  

Aplicativos de mídia Social são aqueles que promovem o entretenimento com: 

redes sociais, fotografia, música, vídeo, podendo compartilhar seus conteúdos entre 

outros usuários.  

As redes sociais estão entre os apps mais populares no Brasil, segundo 

aponta a pesquisa Mobile Report, da Nielsen Ibope32. Entre os dez aplicativos mais 

usados pelos 68,4 milhões de brasileiros conectados por smartphones, quatro são 

aplicativos de redes sociais ou de troca de mensagens e dois são para acesso a e-

mail. 

Segundo estudo de setembro de 2016, realizado pelo instituto de pesquisa 

Statista, o líder de mercado é o Facebook. A primeira rede social a superar 1 bilhão 

de contas registradas atualmente se encontra 1,71 bilhão de usuários ativos 

mensais.   

 

                                                           
32

 Fonte: http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/Redes-sociais-lideram-em-aplicativos-mais-usados-do-

Brasil.html 
 

http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/Redes-sociais-lideram-em-aplicativos-mais-usados-do-Brasil.html
http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/Redes-sociais-lideram-em-aplicativos-mais-usados-do-Brasil.html
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Figura 30 - Statista (Ranking de Usuários Ativos em Milhões)  

 

 
 
 

Fonte: Tradução livre: http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-

users/  

 

O Facebook que é a rede social mais popular do mundo conforme já dito no 

primeiro capítulo é objeto de muitos estudos. 

“O Facebook pode ser uma atividade divertida e saudável se o usuário 

aproveitar o site para ficar conectado com a família, velhos e novos amigos e 

partilhar aspectos interessantes e importantes de suas vidas” disse Margaret Duffy, 

professora da Universidade do Missouri, nos Estados Unidos.  

Duffy resolveu investigar como o Facebook pode afetar a saúde mental das 

pessoas e juntamente com outros cientistas descobriu que milhares de “likes” e 

“compartilhamentos” podem levar a sintomas de depressão por causa da inveja que 

desperta em certos usuários. 

Os pesquisadores descobriram que postagens sobre férias caras, novas 

casas e carros ou relacionamento felizes podem desencadear comparações. 

A análise dos dados mostrou que parte daqueles que se dedicam ao que eles 

chamam de “vigilância” também apresentam sintomas de depressão, enquanto 
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aqueles que usam o site simplesmente para ficar conectados não sofrem efeitos 

negativos, ou seja, a administração do tempo de uso com sabedoria nas redes 

sociais só trará benefícios. Por outro lado, como tudo o que é utilizado em excesso, 

pode trazer problemas ao seu estado psicológico.  

   Numa sociedade em que a demanda por transmissão de dados por 

comunicação interligada pessoal e móvel só aumenta, vamos chamar a atenção 

para os aplicativos de troca de mensagens instantânea que são os grandes marcos 

da geração digital: o WhatsApp; o Instagram e o Snapchat.  

Cerca de dez anos atrás o SMS33 era a forma mais comum de comunicação e 

pouco atrativo aos usuários devido ao alto custo. Um estudo de 2006, da União 

Internacional de Telecomunicações apontou que operadoras brasileiras cobravam 

em média R$ 0,30 com caracteres limitados.  Para enviar arquivos multimídia como: 

vídeos, áudios e fotos o MMS34 era a tecnologia disponível e com custo mais 

elevado ainda R$ 0,60 por mensagem. 

Desde seu lançamento, o WhatsApp tem expandido seu alcance 

continuamente entre os usuários. Conforme sua popularidade cresce, o WhatsApp 

funciona como uma plataforma de comunicação rápida e de amplo alcance para 

seus usuários, reduzindo distâncias e por muitas vezes atuando como um substituto 

de serviços de mensagens como e-mail, SMS e até mesmo ligações telefônicas. 

O WhatsApp é um grande aliado da comunicação pessoal e profissional, já 

que ocorre de forma instantânea e sem limite de caracteres para o envio das 

mensagens enviadas ou recebidas. A única exigência é que o dispositivo possa 

conectar a Internet. 

Outro fator positivo é a possibilidade de criação de grupos para facilitar a 

conversa com colegas de trabalho, família e amigos.  

 A ferramenta é ótima, porém a questão é: como dar atenção para todas as 

pessoas ao mesmo tempo? Afinal todas as pessoas estão reclamando a sua 

resposta com urgência. Você tem que dar atenção para os grupos dos amigos, do 

trabalho, da família, dos melhores amigos e assim, por diante. Não basta ler, tem 

que participar. 

                                                           
33

  SMS: é o nome dado às mensagens de textos de até 160 caracteres enviadas de um celular para outro. 
34

 MMS é uma espécie de evolução do SMS, com a possibilidade de não só escrever muito mais de 160 
caracteres, como embutir imagem e até som na mensagem. 
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O WhatsApp permitiu uma transformação da estrutura social, tornou a 

sociedade mais dinâmica. O aplicativo tem 900 milhões de usuários, que trocam 

cerca de 64 bilhões de mensagens por dia. O gráfico a seguir mostra como o uso 

desta ferramenta está em constante evolução no mundo. Sua adesão cresce 

percentuais significativos ano a ano representando grande mudança no 

comportamento de toda uma sociedade. 

 

Figura 31 – WhatsApp Aproximadamente 1 Bilhão de Usuários 

 

 

 
 

 
Fonte: https://www.statista.com/topics/1523/mobile-messenger-apps/ 

 

É inegável que as mídias sociais mudaram o nosso comportamento e a forma 

de nos relacionarmos. A ascensão das novas tecnologias que nos permitiram o 

acesso rápido à internet fez com que as mídias sociais se tornassem uma extensão 

de nosso corpo e mente. 

A exposição nas redes sociais nos dias atuais aponta o surgimento de uma 

nova categoria, o Selfie.  

O selfie não é invenção do mundo digital. O autorretrato é um gênero antigo. 

Há relatos de que, no século V a.c, Fídias deu seu rosto a uma escultura do templo 

de Parthenon, em Atenas. Mas foi só no Renascimento que o gênero ganhou força, 

expandindo a capacidade de expressão artística. Munidos de espelhos de grande 

https://www.statista.com/topics/1523/mobile-messenger-apps/
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qualidade, que então se popularizavam, mestres usaram o autorretrato como 

caminho para o autoconhecimento. O primeiro registro fotográfico reconhecido como 

tal data de 1839, assinado pelo fotógrafo Robert Cornelius. 

No mundo digital, a brincadeira se espalha à exaustão e mistura de dois 

ingredientes, hardware e software.  

 “Os selfies ganharam relevância depois do lançamento das câmeras que 

transformaram smartphones com conexão à Internet em máquinas fotográficas. E 

como todo hardware precisa de software, o Instagram teve papel indispensável”, diz  

Luciana Nunes mestre em saúde mental, diretora do Instituto Psicoinfo. 

Para ter uma noção do volume geral de fotos compartilhadas seguem alguns 

números: 700 milhões de imagens por dia são compartilhadas via WhatsApp, sendo 

8.102 por segundo, em média.  

Já o Snapchat tem menos da metade de usuários, cerca de 200 milhões, que 

compartilham 8.796 imagens por segundo. As redes sociais focadas somente em 

foto, Instagram e Flickr, ficaram em quarto e quinto lugar com 810 milhões e 41 

milhões35. O Facebook tem mais de 1,71 bilhão de usuários. Seus usuários postam 

350 milhões de fotos por dia, 4.501 por segundo.  

Segundo a psicóloga brasileira Luciana Nunes, há três grupos bem definidos 

de autores de selfies: 1º Exibicionistas; 2º Expressão de estado de espírito 

(felicidade ou tristeza); 3º Expressão de lugar (mostrar onde está). 

Tanta exposição pode ter um preço, dizem alguns psicólogos. “Selfie é uma 

nova maneira de expressão. Doses excessivas, contudo podem ser nocivas a seus 

praticantes”, diz Larry Rosen, professor de psicologia da Universidade da Califórnia 

e uma das autoridades quando o assunto é a relação entre o homem e a tecnologia. 

Rosen defende que o componente eminentemente narcisista do selfie pode induzir 

transtornos de personalidade, intensificando traços de agressividade e reclusão.  

O fato é que cada dia mais os internautas postam seus selfies com 

frequência, buscando a aprovação de seus amigos através de uma avalanche de 

likes que fará o autor do selfie se sentir querido, bonito etc. Esse fenômeno só é 

possível graças às redes sociais, que permitem o compartilhamento instantâneo das 

fotos.  

                                                           
35

 Fonte: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MsTwvgAY_eiB98C6y7YUHvdcupGPNQ8koT6X2kvuX80/edit#gid=0 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MsTwvgAY_eiB98C6y7YUHvdcupGPNQ8koT6X2kvuX80/edit#gid=0
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Quando achávamos que já conhecíamos todas as redes sociais, três jovens 

universitários da Universidade de Stanford em 2011 fundaram o Snapchat, uma 

febre entre os adolescentes. 

O Snapchat é um aplicativo de mensagens instantâneas, que pode ser usado 

para enviar texto, fotos e vídeos. O diferencial é que este conteúdo só pode ser visto 

apenas uma vez, pois, logo em seguida, se “autodestrói” do app. O tempo de cada 

“snap” (termo que se refere a algo que acontece de forma súbita) é de um a dez 

segundos. Após aberta, a imagem (vídeo) somente poderá ser vista pelo tempo 

escolhido pelo remetente. 

As redes sociais deixaram de ser apenas um meio de entretenimento e 

diversão, hoje também são uma forma de se promover e buscar novas 

oportunidades profissionais.  

Por serem uma ferramenta rápida as empresas recorrem aos sites de 

emprego e redes de relacionamento profissionais como o “LinkedIn” na hora de 

contratar profissionais. Os softwares são cada vez mais avançados e em poucos 

minutos é possível selecionar um currículo e conhecer o perfil detalhado do 

candidato. 

Resumindo, os aplicativos de mídias sociais são os preferidos dos usuários, 

perdendo somente para os aplicativos de entretenimento - especificamente para a 

categoria de jogos, que atualmente possui o maior número de downloads e de 

usuários. 

  

6.1.2 Aplicativos Mobilidade 

 
Segundo (LEE, SCHNEIDER, & SCHELL, 2005), mobilidade é a capacidade 

de poder descolar-se facilmente. Este é o grande desafio das cidades 

contemporâneas, em todas as partes do mundo, pois milhares de pessoas precisam 

se locomover todos os dias. O número de veículos cresce rapidamente. Com 

excesso de carros e ônibus, com os engarrafamento e acidentes, os aplicativos para 

mobilidade urbana tornam-se aliados da população. Basta uma conexão de Internet 

e pronto, em apenas um toque tudo pode ficar mais fácil. 
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Impossível de imaginar anos a trás, o GPS36 via satélite na palma de sua mão 

através de um aplicativo. 

 O Waze é um dos mais populares aplicativos de trânsito justamente por unir 

a navegação de precisão por satélite (GPS), com as informações de usuários sobre 

sua rota. Sendo assim, é considerado um GPS Social. São milhares de motoristas 

nas vias trabalhando juntos em um objetivo comum: escapar do trânsito e fazer com 

que todos peguem a melhor rota, para ir e vir.  

O Waze pode ser usado em qualquer lugar do mundo. De acordo com a 

pesquisa realizada pelo Yahoo!   50 milhões de pessoas já são usuários do Waze. 

O Waze, porém, não está sozinho nesse mercado. Entre seus principais 

concorrentes está: Google Maps um mapa online do Google. É uma excelente 

ferramenta para encontrar qualquer lugar, porém não há interação social. 

O Here Maps também é um excelente GPS e seu principal diferencial  é o fato 

de funcionar offline, é possível baixar os mapas no smartphone e dessa forma você 

poupa o plano de dados e não sofre com problemas de conexão. 

Esses três aplicativos mudaram significativamente a vida de milhares de 

pessoas ajudando-as a se deslocar de um lugar para outro sempre pelo melhor 

caminho. 

Quando o assunto é mobilidade precisamos abordar diferentes formas de 

transporte. Se estiver sem carro, você vai de táxi, ônibus ou de bicicleta. Seja como 

for a tecnologia pode ser usada a seu favor. Apresento aqui os aplicativos que 

alteraram uma categoria de negócios. 

Quando o discurso é inovação, não há como não citar o Uber, fundada em 

2009 e que em2010 criou o aplicativo, baseado no conceito e-hailing – que consiste 

em requisitar um táxi através de um dispositivo smartphone. Ele permite acionar 

carro particular enquadrando na modalidade de carona remunerada.  O aplicativo 

conecta motoristas e passageiros de forma inteligente, otimizando o tempo de 

espera, reduzindo custo de deslocamento e oferecendo um serviço diferenciado com 

maior qualidade. Utiliza-se também da tecnologia de localização para acompanhar 

todo o percurso realizado pelo motorista. Ao término da corrida, o débito é realizado 

diretamente no cartão de crédito previamente cadastrado pelo usuário. 

                                                           
36

 O Sistema de Posicionamento Global, mais conhecido pela sigla GPS (em inglês, Global Positioning Syatem) 



100 
 

O Uber chegou ao Brasil em maio de 2014 e atualmente já opera em várias 

cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Natal, Porto 

Alegre, Ribeirão Preto, Salvador, Recife, Caxias do Sul, Curitiba, Florianópolis, 

Goiânia, João Pessoa, Juiz de Fora, Santos, Uberaba, Uberlândia, Londrina, 

Maceió, Vitória e Porto Alegre. Em janeiro de 2016 foi divulgado que o aplicativo já 

registrava 1 milhão37 de brasileiros inscritos no seu banco de dados. Apesar de 

grande aceitação no mercado brasileiro, a regulamentação do aplicativo Uber ainda 

está em discussão em muitas cidades, nas Câmaras municipais e até num projeto 

de lei que tramita no Senado. 

O aplicativo da Easy Taxi lançado em abril de 2012, se tornando o pioneiro no 

serviço de chamada de táxi na América Latina e hoje se apresenta como “o maior 

aplicativo de serviço móvel do mundo” Presente em mais de 420 cidades e 30 

países, o aplicativo Easy Taxi é utilizado por mais de 17 milhões de usuários.  

Através de GPS, o app identifica rapidamente a localização do passageiro, 

direcionando o motorista que esteja mais próximo para realizar a corrida. A rede é 

formada por motoristas de táxi licenciados. Oferece a modalidade de táxi 

corporativo, aplicando descontos especiais. O aplicativo permite ainda a seleção da 

forma de pagamento desejada. 

Conhecido como “o maior aplicativo para pedir táxi pelo celular do Brasil” o 99 

Táxis é o mais popular no país. Não oferece, porém, grandes diferenciais em relação 

a Easy Táxi.  Os dois aplicativos dominam amplamente o mercado de aplicativos no 

país concentrando 95% das chamadas. 

Quando sua decisão for utilizar o transporte público o Moovit é o aplicativo.  

Fundado em 2011, é um app especialmente projetado para quem utiliza 

transporte público e atualmente está presente em 40038 cidades de todo o mundo, a 

maior parte delas no continente americano, na Europa e na Austrália. Na América 

Latina, está presente em 25 cidades brasileiras, além de Bogotá (Colômbia), Buenos 

Aires (Argentina), Santiago (Chile), Lima (Peru) e Cidade do México.  

O Moovit traz informações detalhadas, mostrando todos os pontos de parada 

de cada linha e circulação dos ônibus. Com base nos dados do GPS, o usuário pode 

acompanhar a linha que utiliza, sendo informado de qual a previsão de chegada ao 

                                                           
37

 Fonte: Revista Veja, Disponível em: http://veja.abril.com.br/brasil/uber-chega-a-1-milhao-de-usuarios-no-brasil/ 

  
38

 Fonte: http://moovitapp.com/ko/wp-content/uploads/sites/18/2015/03/press-release-moovit-10m-users-2014.pdf 
 

http://veja.abril.com.br/brasil/uber-chega-a-1-milhao-de-usuarios-no-brasil/
http://moovitapp.com/ko/wp-content/uploads/sites/18/2015/03/press-release-moovit-10m-users-2014.pdf
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ponto em que está. Além disso, ao informar seu destino, o passageiro também é 

notificado com antecedência de onde deve desembarcar. O aplicativo funciona de 

forma interligada entre várias cidades, notificando inclusive sobre a circulação de 

trens, metrô e ônibus intermunicipais. 

No caso dos aplicativos de mobilidade eles modificaram a forma dos usuários 

de buscar seus caminhos, auxiliam na diminuição do tempo do trajeto e facilitam a 

localização de um endereço desconhecido. Nesse caso, esses aplicativos ajudaram 

na redução da ansiedade.  

 

6.1.3 Aplicativos de Música e Áudio  

 
Durante cerca de cem anos numa situação de monopólio quando se trata de 

fornecer música aos ouvintes, pela primeira vez a digitalização veio provocar o 

aparecimento de uma concorrência à rádio musical. 

A repetição de determinadas canções, o volume de publicidade e o fato de 

não poder escolher o tipo de música que irá tocar na próxima hora são os principais 

pontos fracos da rádio e os pontos fortes dos aplicativos em que se pode programar 

praticamente tudo. Existem alguns fatores, porém, que mantêm a importância do 

rádio: sua transmissão gratuita e não haver a necessidade de utilização de uma rede 

WiFi como nos aplicativos. 

A venda de músicas por downloads diminuiu nos Estados e no Reino Unido 

em 2014, à medida que consumidores os trocaram por serviços de “streaming”39 

como o Spotify e o Dezzer.   

 
“O termo streaming é original da língua inglesa e pode ser traduzido como 

fluxo de transmissão. Ele significa o envio de informação multimídia através 

de pacotes, utilizando redes de computadores em que a informação é 

continuamente recebida pelo usuário enquanto é enviada pelo emissor” 

(Haandel, 2010, p. 4).  

 

Os Estados Unidos viram a venda de álbuns digitais cair 9% e a de músicas, 

12% ao longo do ano, de acordo com a consultoria Nielsen Music. Em contrapartida, 

                                                           
39

 Streaming é uma forma de distribuição de dados, geralmente em uma rede através de pacotes. É 
frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia através da Internet. Em streaming, as informações 
não são armazenadas pelo usuário em seu próprio computador não ocupando espaço no Disco Rígido (HD), ele 
recebe "Stream" a transmissão dos dados (a não ser a arquivação temporária no cache do sistema.  
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o uso de serviços de “streaming” de vídeo e áudio aumentou 50%, com 164 bilhões 

de músicas transmitidas. 

Os números ressaltam mudanças no mercado digital de música, O 

crescimento da venda de músicas por download – base em que se apoiava o 

iTunes, da Apple – estagnou, enquanto serviços por assinatura ou sustentados por 

publicidade, como Spotify e Deezer, tiveram rápido aumento de usuários.  

Vamos fazer uma rápida passagem pelo século XX.  O mercado de música 

surgiu no século XIX quando finalmente desenvolvemos a tecnologia de gravar 

música.  

O LP(Long Play Disc), produzido em vinil foi a principal plataforma de 

consumo musical a partir da década de 1940. Na década de 1990 surgiu o CD, que, 

por seu preço e facilidade de produção, alcançou lugares e proporções nunca antes 

alcançadas, dando início a um novo mercado de consumo. A “pirataria” que daí 

decorreu prejudicou a rentabilidade de artistas e gravadoras.  

A maior revolução no mundo da música nas últimas décadas não veio de um 

artista, e sim do Napster, o primeiro programa próximo ao conceito p2p (peer-to-

peer) simples e popular, pois era capaz de gerar uma lista com os resultados 

encontrados nos usuários conectados ao serviço. O Napster, porém, não era 

totalmente p2p, pois usava servidores centrais para manter as listas de usuários e 

arquivos sempre atualizadas. Apesar disso, a transferência de arquivos não usava 

tais servidores, mas sim, conectava um computador ao outro para realizar a 

transferência. A partir dele, todas as pessoas que estavam interessadas em ouvir 

música podiam trocar seus arquivos, no que pode ser considerado o primeiro grande 

impacto na indústria fonográfica e um grande passo na democratização ao acesso 

de conteúdo. Em pouco tempo as grandes gravadoras se juntaram contra o Napster 

e preservar a rentabilidade da indústria, mas as pessoas já haviam compreendido 

que a Internet era o espaço para se compartilhar música. A empresa que melhor 

conseguiu explorar esse novo mercado foi justamente a Apple, que com seu iTunes 

oferecia um serviço barato, rápido e moderno, de acordo com os paradigmas 

daquele momento. Na loja virtual de música, as canções eram vendidas por um 

dólar. 

No final da década passada em 2008 surge a era do aplicativo Spotify que é o 

mais bem sucedido aplicativo de música comercial em streaming, podcasts e vídeo 

comercial. Um formato simples e prático para o usuário, uma opção gratuita para 
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uma geração pouco acostumada a pagar por música, o Spotify incendiou as 

barreiras da indústria e liderou uma iniciativa que parece ter  tudo para se tornar o 

futuro dessa mídia. 

Em junho de 2015, o serviço tinha mais de 75 milhões 40 de usuários ativos 

(20 milhões pagos) Os números demonstram um crescimento real do streaming de 

música em detrimento de outros meios. Atualmente estão entre os principais 

aplicativos para ouvir música via streaming são: Deezer, Rdio, mas sem grande 

diferencial entre eles. 

Entre os aplicativos, de música lideram o ranking de tempo de uso. Quanto 

mais as pessoas mudam do iTunes para Spotify ou Deezer, o tempo gasto em 

aplicativos de música aumenta drasticamente. Esses apps oferecem maior 

flexibilidade em torno de gêneros musicais, listas de reprodução e recursos de rádio.  

A maioria dos aplicativos de música também passa a incorporar o 

componente social, permitindo que as pessoas partilharem as suas listas de 

favoritos. Essas razões podem explicar por que os apps de música vêm 

apresentando um constante crescimento em relação ao tempo de uso. Eles ainda 

podem ser utilizados simultaneamente com outro aplicativo. Os usuários podem 

ouvir música e checar a sua rede social ou mesmo ler notícias. Correr entre outras 

atividades desta forma  justifica o alto percentual do gráfico a seguir.  
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 Fonte: Spotify 06/10/2015 Disponível em: https://news.spotify.com/no/2015/06/10/20-million-reasons-to-say-
thanks/ 

 

https://news.spotify.com/no/2015/06/10/20-million-reasons-to-say-thanks/
https://news.spotify.com/no/2015/06/10/20-million-reasons-to-say-thanks/
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Figura 32 - Tempo de uso nos Aplicativos 

 

 

Fonte: http://info.localytics.com/blog/time-in-app-increases-by-21-across-all-apps 
41 

Devido à complexidade do mundo da música ,existem aplicativos que auxiliam 

aos usuários a criar sua playlist (lista de músicas), como: o Shazam, por exemplo:  é 

um aplicativo que identifica quem está cantando e qual o nome da música para que 

você possa adicioná-la à sua lista de música. O próprio aplicativo direciona o usuário 

para apps de serviços de streaming : Spotify, Deezer e Rdio. Desta forma prática e 

ágil, se cria sua lista de músicas preferidas. 

 

6.1.4  Aplicativos de Entretenimento 

 
Entretenimento é uma forma de recrear ou divertir as pessoas desviando a 

sua atenção das preocupações diárias do cotidiano. É o ofício de captar a 

concentração de grupos ou indivíduos, com a aplicação das mais variadas 

ocupações que visam tão somente o prazer, por um período de tempo fixo ou não. 

 Podem ser listadas algumas modalidades de entretenimento: blogs, chats, 

cinema, dança, música, passatempos, rádio, teatro, televisão, jogos, entre outras 

coisas.  

Em uma época voltada para a conectividade não há como dispensar os 

aplicativos de entretenimento. Já, destacamos separadamente a revolução que os 

                                                           
41

 Localytics é a principal plataforma de marketing e análise para aplicativos móveis e web em mais de 1,5 

milhões de dispositivos e 28 mil aplicativos. Localytics processa 50 bilhões de pontos de dados mensal. Para 
este estudo, Localytics multiplicou as sessões médias por usuário no aplicativo, calculou a duração média da 
sessão em todos os aplicativos e, em seguida, fez a análise por categoria. O prazo do estudo foi de agosto 2013 
a agosto 2014. 

 

 

http://info.localytics.com/blog/time-in-app-increases-by-21-across-all-apps
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aplicativos de música fizeram na indústria fonográfica e os aplicativos voltados para 

mídia social. Agora, iremos dar um breve relato das mudanças na indústria 

audiovisual (televisão e cinema) e ainda citar os principais “cases” do imenso mundo 

dos jogos. Não podemos esquecer do impacto no mundo dos livros e das revistas. 

Pela primeira vez em décadas o número de assinantes da televisão 

tradicional vem caindo, assim como as audiências da TV aberta, em razão do 

grande leque de opções de serviços via streaming oferecidos atualmente. Os 

grandes produtores de conteúdo começaram a perceber que o mercado de Internet 

pode ser muito maior que o da televisão e passaram a distribuir o seu conteúdo via 

web. 

 
“A capacidade de sistemas de transporte mais velozes de imagem e sons 

permitindo maior demanda e uso de conteúdos audiovisuais pelos 

profissionais de informação. A migração para as novas formas tecnológicas 

e produtivas que os documentos audiovisuais e textuais terão na era 

eletrônica será cada vez mais complexa e especializada. A gestão do 

conhecimento já chegou, definitivamente ao território da imagem” 

(VILCHES, 2001). 

 
O poder de controlar a transmissão é uma nova necessidade dos usuários. 

Afinal, com tanta informação até em seu momento de lazer você precisa 

selecionar o que ver e quando quer ver. Dessa forma surgiu a expressão “On 

Demand”  basicamente a disponibilidade de assistir aos programas que você mais 

gosta na hora em que você quiser. 

O consumo de conteúdo “on demand” em plataformas de streaming está 

prevalecendo sobre a TV aberta, constatou pesquisa da ComScore  divulgada pela 

agência IMS. 

Das 8.376 pessoas entrevistadas no Brasil, no México, na Argentina, na 

Colômbia, no Chile e no Peru que assistiram a algum tipo de conteúdo entre junho e 

agosto de 2015, 81% disseram consumir vídeo “on demand” em plataformas como 

Netflix e YouTube, ante 71% dos que afirmam ver TV aberta.     

Na era da TV via Internet, o número de “canais” é infinito, assim como os sites 

da Web. O conversor da TV por assinatura, que tinha domínio exclusivo sobre o que 

era mostrado na TV da sala, agora começa a brigar por espaço com o que chega 

pela web e o usuário passa a ter o controle da transmissão.  
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Fundado em 2002 por Reed Hastings e Marc Randolph o Netflix vem 

impactando a indústria audiovisual. A companhia nasceu como uma locadora de 

DVDs pelo correio, que não cobrava multas por atraso e tinha um excelente sistema 

de recomendações personalizadas. A estratégia levou à falência sua concorrente, a 

gigante Blockbuster. 

As primeiras experiências com vídeos por streaming foram feitas no décimo 

aniversário do Netflix, quando a companhia tinha colocado o bilionésimo DVD no 

correio. O primeiro programa oferecido digitalmente foi à série Heroes, um hit da 

rede NBC. Mas o passo mais importante na luta pelo aparelho de TV da sala foi 

dado quando a empresa anunciou aplicativos destinados a consoles de videogame 

(Xbox, Playstation e Wii) e depois para as primeiras TV’s inteligentes. Em 2010, 

somente três anos depois de lançar o streaming, os assinantes já assistiam mais ao 

Netflix pela internet do que pelos DVDs. 

Hoje o Netflix tem 54,5 milhões de assinantes em quase 50 países e a sua 

transmissão de vídeos é responsável por 34% do tráfego de Internet banda larga 

nos Estados Unidos durante o horário nobre, de acordo com levantamento da 

fabricante de equipamentos de rede Sandvine. O YouTube vem em segundo lugar, 

com 13 %42. 

Juntos, Netflix e YouTube respondem por quase metade dos bits trafegados 

pela Internet no horário mais importante para as emissoras de TV.   

Segundo Brad Adgate, consultor americano da Horizon Media, o mundo 

digital cria novas complexidades que exigem adequação das empresas, quem 

manda é o novo consumidor de mídia. 

No Brasil não há como falar em televisão sem citar a Rede Globo, a maior 

emissora do país. Seguindo a tendência do streaming a Globo lançou em novembro 

de 2015 o Globo Play, plataforma digital de vídeos sob demanda. Em menos de dois 

meses a marca alcançou 3 milhões de downloads, nos aplicativos Android e iOS43. 

Os dados comprovam que, a exemplo do mundo da música, os aplicativos estão 

transformando o conceito existente de televisão aberta e a cabo. 

                                                           
42

 Fonte:Revista Exame: http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1085/noticias/como-o-furacao-netflix-
esta-transformando-a-televisao 

 
43

 Fonte: site G1: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/12/globo-play-passa-dos-3-milhoes-de-downloads-
em-menos-de-2-meses.html 

 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1085/noticias/como-o-furacao-netflix-esta-transformando-a-televisao
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1085/noticias/como-o-furacao-netflix-esta-transformando-a-televisao
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/12/globo-play-passa-dos-3-milhoes-de-downloads-em-menos-de-2-meses.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/12/globo-play-passa-dos-3-milhoes-de-downloads-em-menos-de-2-meses.html
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Agora vamos falar um pouco de um tema muito polêmico o impacto que a 

tecnologia trouxe para a indústria de impressos jornais, revistas e livros. 

 
“Com a contínua convergência de equipamentos e recursos – cada vez 

menores, mais simples e baratos - que trouxeram as facilidades da 

comunicação móvel e a amigabilidade de operação dos aparelhos e 

sistemas tecnológicos, houve radical alteração nos modelos de elaboração, 

difusão e consumo de informação. Em ondas ininterruptas de substituição, 

com usos mais fáceis, melhores performances e sedução constante, a 

tecnologia possibilitou que segmentos sociais determinassem que seriam 

eles que definiriam o que consumir, em qual momento, em que local, 

indicando a forma individual de mergulhar nas informações” (SQUIRRA, 

2013, p. 11). 

 

Houve uma mudança, no tradicional modelo de comunicação em que o 

emissor é o produtor da mensagem e o receptor, o elemento passivo. As novas 

tecnologias possibilitam a interação à informação e o entretenimento pode ser 

consumido de acordo com as preferências individuais.  

Diante dos avanços ao longo das últimas décadas, advindas das novas 

tecnologias, a mídia impressa vem passando por várias modificações. 

 Primeiramente iremos abordar o impacto na produção e na editoração do 

livro impresso. No passado todo o processo de criação, distribuição e conteúdo 

ocorria através de uma editora. Hoje basta dispor de acesso à Internet. Nesse novo 

processo existem vantagens e desvantagens. Meu objetivo, porém, não é estender o 

tema e exemplificar como os aplicativos, assim como a Internet trouxeram mudanças 

significativas ao setor de editoras. 

O livro digital surgiu com o desenvolvimento da computação pessoal e 

ganhou força com a Internet. A denominação e-book vem de dois termos em inglês 

“electronic book”, em português: “livro eletrônico”. É possível encontrar na literatura 

vários termos se referindo ao mesmo objeto: livro digital, livro virtual, cyberbook, 

iBook - o livro ser baixado da Internet por download para o aparelho que irá permitir 

a sua leitura. 

Há uma grande quantidade de aplicativos para leitura de livros digitais. O 

Kindle da Amazon é um dos mais utilizados por ser uma opção bem completa para 

leitura de ebook. Além de garantir acesso ao acervo de livros digitais 
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comercializados pela própria Amazon, o app do Kindle permite a organização da 

biblioteca do usuário e a sincronização com os aparelhos Kindle. 

O aplicativo tem recursos de marcação e configurações para ajustar o 

aspecto do livro digital de acordo com as preferências do usuário. É possível realçar 

trechos de livros e compartilhá-los com amigos. 

O iBook da Apple é bastante eficiente e conhecido entre os usuários da 

plataforma iOS . Ainda serve como ponte entre o usuário e a sessão de livros 

virtuais na loja da Apple e permite que os volumes adquiridos pelo consumidor e 

sejam armazenados no iCloud. 

Segundo a Association of American Publishers  (Associação de Editores 

Americanos) –porém , as vendas de e-books caíram cerca de 11% nos primeiros 

nove meses de 2015, em relação a igual período de 2014. 

Essa retração deriva, em parte, das disputas entre as editoras e a gigante de 

vendas online Amazon. 

 
“Os livros digitais e os e-readers foram grandes promessas quando 

chegaram ao mercado, mas a dificuldade em negociar os direitos do 

conteúdo prejudica as perspectivas globalmente. Teck, Wee Loo, diretor da 

Euromonitor International”. 

 
O fato é que, na Europa e nos Estados Unidos, existe uma tendência a 

estagnação na indústria do livro eletrônico.44 

Os jornais e as revistas enfrentam um momento delicado, com queda na 

circulação semanal, queda em suas receitas publicitárias e redução na força de 

trabalho em torno de 20 mil posições, o que representa 39% nos últimos anos. Esse 

estudo do Pew Reserch Center, aborda os dados do mercado americano, porém os 

jornais e as revistas têm um futuro incerto em todo o mundo. 

                                                           
44

 Fonte: Pesquisa Euromonitor publicada pela Folha de S.Paulo disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-brasil-e-
estagna-nos-eua-e-europa.shtml 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml
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Figura 33 - O Jornal impresso ainda é o caminho mais comum de leitura 

 

 

 
 

 
Fonte: Pew Reserach Center disponível em: http://www.journalism.org/2016/06/15/newspapers-fact-sheet/ 

 

A audiência dos jornais muda para a plataforma online, tanto para desktops 

como para smartphones, desenvolvendo aplicativos de notícias.  

 
“O modo mais óbvio de lidar com a tecnologia substituta é entrar no negócio 

substituto. Isso é mais difícil do que parece, se as capacidades e 

oportunidades da nova tecnologia ainda estão sendo descobertas. A 

Internet pode fazer muitas coisas maravilhosas. Descobrir como essas 

maravilhas são lucrativas exige uma longa série de experiências do tipo 

tentativa e erro, realizadas por organizações com alta tolerância ao 

fracasso” (MEYER, 2007, p. 238) 

 

 Como vimos no primeiro capítulo, o excesso de informação faz com que os 

desenvolvedores criem aplicativos de sucesso que organizam as notícias como, por 

exemplo, o Flipboard fundado em 2010 por Mike McCue e Evan Doll. 

http://www.journalism.org/2016/06/15/newspapers-fact-sheet/
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O Flipboard é a primeira revista social, com visual bastante inovador que 

lembra a midia impressa – não traz apenas notícias, mas também o que seus 

contatos estão comentando e indicando no Twitter e no Facebook.  

O Reddit é um site que funciona como um fórum. A partir de 2014 passou a 

oferecer os seus serviços via aplicativo. 

 Muito popular na Internet, o Reddit, também faz entrevistas exclusivas com 

várias personalidades, abrindo a possibilidade de qualquer pessoa  fazer perguntas 

aos famosos. Atualmente segundo o instituto de pesquisa Statistic, 243,6 milhões de 

usuários acessaram o site nos últimos 30 dias que precederam a data da  medição 

mais recente.45  

Ambos os aplicativos seguem a tendência do compartilhamento e da 

interação como chave de seu sucesso. 

 
“A convergência representa uma mudança de paradigma -um deslocamento 

de conteúdo de mídia específico em direção a um conteúdo que flui por 

vários canais, em direção a uma elevada interdependência de sistemas de 

comunicação, em direção a múltiplos modos de acesso a conteúdos de 

mídia e em direção a relações cada vez mais complexas entre mídia 

corporativa, de cima para baixo, e a cultura participativa, de baixo para 

cima” (JENKINS, 2009, p. 325). 

 
Um estudo do instituto de pesquisa de mercado NewZoo indica que o Brasil é 

o 11º maior mercado de games no mundo em termos de faturamento, com US$ 1,28 

bilhão em 2014 e 4º lugar em número de jogadores.  

O país também é líder na América Latina, com o segundo lugar ficando com o 

México. A Argentina ficou em terceiro. O primeiro lugar no ranking mundial é dos 

Estados Unidos, com US$ 21,3 bilhões. 

 
“Softwares que dão forma à interação entre o usuário e o computador. A 

interface atua como uma espécie de tradutor, mediando entre duas partes, 

tornando uma sensível para outra. Em outras palavras, a relação governada 

pela interface é uma relação semântica, caracterizada por significado e 

expressão, não por força física” (JOHNSON, 2001, p. 17). 

 

                                                           
45

 Statistic 2012 a Abril 2016 (Reddit Usuários) disponível em: https://www.statista.com/statistics/443332/reddit-
monthly-visitors/ 

 

https://www.statista.com/statistics/443332/reddit-monthly-visitors/
https://www.statista.com/statistics/443332/reddit-monthly-visitors/
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A verdade é que os jogos online são uma febre. Os desenvolvedores estão 

cada vez mais atentos à interface não é só pensar nas cores, nos formatos, nas 

texturas e nos botões, mas principalmente em conhecer o usuário. Esse é um dos 

motivos que o novo jogo da Nitendo Pokémon Go se tornou um sucesso. 

O Pokémon Go é um jogo de realidade aumentada para smartphones. O jogo 

cria uma camada do universo Pokémon sobre o mundo real, baseado na localização 

do jogador. Isso significa que, você pode estar voltando para casa e se deparar com 

um “boneco” na calçada, mas que só pode ser visto através da tela do seu 

dispositivo. 

Esse jogo tornou-se o mais recente “case” no universo dos games. Em 

apenas 19 dias superou a marca de 50 milhões de downloads46. 

Para finalizar a seguir os jogos que ultrapassaram a marca de 50 milhões de 

downloads, baseados em dados obtidos na Google Play:  

 
Figura 34 - Jogos que alcançaram a marca de 50 Milhões de Downloads 

 

 
 

Fonte: www.sensortower.com 

 

 

 

                                                           
46

 Dados SensorTower, Disponível em: http://www.tecmundo.com.br/pokemon-go/107730-pokemon-go-

ultrapassa-75-milhoes-downloads-comeca-perder-forca.htm 
 

http://www.sensortower.com/
http://www.tecmundo.com.br/pokemon-go/107730-pokemon-go-ultrapassa-75-milhoes-downloads-comeca-perder-forca.htm
http://www.tecmundo.com.br/pokemon-go/107730-pokemon-go-ultrapassa-75-milhoes-downloads-comeca-perder-forca.htm
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 Aplicativos de Serviços 6.2

 
Serviço é uma ação executada por alguém ou por alguma coisa, 

caracterizando-se por ser uma experiência intangível, produzido ao mesmo tempo 

em que é consumido, não podendo ser armazenado, e apresentando dificuldade 

para ser produzido em massa ou atender mercados de massa. As características 

que diferenciam os serviços dos produtos são intangibilidade,  indivisibilidade,  

variabilidade e perecibilidade.  

Os apps financeiros ameaçam agências e podem ser o canal nº 1 de bancos. 

Atualmente é possível verificar  saldo e extratos, fazer financiamentos, pagar contas 

e efetuar transferências, tudo isso pelo smartphone. Os aplicativos reduziram 

significativamente o fluxo de trabalho das agências bancárias juntamente com os 

caixas eletrônicos. Hoje é possível fazer quase tudo sem ir ao banco.  

Existem centenas de aplicativos voltados para o mercado financeiro. 

GuiaBolso, por exemplo, ajuda a acompanhar de perto o orçamento doméstico. O 

aplicativo puxa os dados do seu extrato bancário, registrando automaticamente seus 

gastos no cartão de débito e até no cartão de crédito – assim só será preciso 

registrar os gastos feitos em dinheiro vivo. 

Com base nesses dados de gastos, ele os divide em categorias e aponta em 

qual delas você está gastando mais o dinheiro.  

 Temos os aplicativos fitness e de saúde, que explodiram em popularidade 

por tornarem os treinos mais eficientes – ou, no mínimo, mais divertidos. Dentro 

dessa categoria podem ser subdividi-los em aplicativos voltados para esportes 

(como o: miCoach Train & Run da Adidas; Nike Runner, e voltados para dietas e 

controle de alimentação:  MyFitnessPal, Chew It Well. 

Outro grande nicho são os apps para viagens. O advento da tecnologia digital 

transformou o mercado de turismo ,antes dominado pelas agências de viagem. 

  

“Pesquisar, planejar e fazer todas as reservas que desejam a partir de um 

terminal de computador, permitindo a emissão de passagens aéreas, 

reservas em hotéis, aluguel de carros, escolha de cruzeiros, etc. Com todos 

os parceiros associados a tais agências virtuais” (COUTINHO, SARTI, & 

Fernando, 2007, p. 7:8). 
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 Atualmente existe app para praticamente tudo que você possa imaginar 

relacionado a turismo.O Trivago é um aplicativo/site voltado para  localizar a opção 

mais barata de hotel. O Skyscanner é um aplicativo/ site que monstra todos os voos 

disponíveis e quais as opções mais baratas, O Airbnb é um site/aplicativo que reúne 

milhões de anfitriões e viajantes, que optam em alugar outros tipos de acomodações 

desde sofás até casas inteiras, com os mais variados preços e estilos. Existem ainda 

aplicativos/ sites para locação de carros o: CarRentals. 

Os aplicativos e o turismo estão interligados numa relação irreversível, 

caminhando para um futuro de novas possibilidades tecnológicas de competências, 

gerando novas concepções de viagem, agenciamento, lazer e negócio. 

O universo de aplicativos de serviços é gigantesco. Existem desde aplicativos 

para pedir sua comida predileta como: Ifood que seleciona os restaurantes por 

região a apps de compras altamente desenvolvidos para atender a complexidade do 

varejo, como: Amazon, Ebay, Ali Express, Mercado Livre, etc. 

 

6.2.1 Considerações 

 
Na Era da revolução da informação temos acesso a tudo com muito conteúdo 

o que nos deixa ansiosos, conforme explicado no capítulo anterior. A Internet está 

formando um novo consumidor digital, multicanal e global, com perspectivas 

internacionais para seu relacionamento, seja  pessoal, profissional ou como relação 

de consumo. 

Os aplicativos se tornaram mais uma ferramenta na busca pela informação e 

solução de problemas, além de mais uma forma de organização de todo o conteúdo 

disponibilizado na internet por categoria, visando facilitar a vida cotidiana das 

pessoas. 

No próximo capítulo será abordado um estudo de caso sobre o Google e 

como essa ferramenta de busca pode estar direcionando os resultados das buscas e 

influenciando os usuários. O texto também discute se o Facebook pode ameaçar o 

Google como ferramenta de busca? 
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7 Ferramentas de Busca 

 
A web cresce continuamente, novas páginas são criadas todos os dias. 

Publicar uma página na web não é suficiente pois essa página precisa ser 

localizada. Devido ao grande número de informações disponíveis na web, torna-se 

necessária a utilização de técnicas eficientes para a melhoria no tratamento e na 

organização dos dados disponíveis na Internet. As Ferramentas de Busca tornaram-

se fundamentais na difícil tarefa de localizar as informações nos sites e entregar a 

resposta mais precisa aos usuários.  

É muito difícil estimar de forma exata o número de informações disponíveis na 

Internet. Apenas para demonstrar como esse número cresce exponencialmente 

vamos a um breve histórico de dados.  

Em 1999, o número de páginas web era aproximadamente de 800 milhões.47 

Um ano depois, calculava-se que esse total havia ultrapassado 2 bilhões 48 Já em 

outubro, de 2016 o número aproximado era de 4,8 bilhões49.  

A Internet é uma grande fonte de informação que, através da World Wide 

Web, oferece documentos hipertextuais dos mais variados assuntos e de diferentes 

arquiteturas de informações: textos, vídeos, sons e imagens.  

 
 “A arquitetura da informação representa a maneira pela qual a informação é 

categorizada e classificada, armazenada, acessada e exibida determinando, 

assim, as formas como o usuário poderá encontrar a informação de que 

necessita. A arquitetura da informação é a planta, o mapa para organização 

virtual da informação, incluindo as formas como o usuário navegará e 

acessará a informação” (TOMS e BLADES,1999, p.247 apud Camargo, 

2004, p.30). 

  
Para que essa informação possa ser acessada por pessoas de diferentes 

culturas e territórios, softwares percorrem a rede indexando as páginas disponíveis. 

Ferramentas de Busca, através de palavras chaves fornecidas pelos usuários, 

consultam bases de dados com o objetivo de fornecer endereços de sites ou 

páginas pertinentes ao tema solicitado.   

                                                           
47

 Lawrennce e Giles 1999: 2. 
48

 Murray, 2000:3 
49

 Fonte: http://www.worldwidewebsize.com/ acesso em: 22/10/16 

http://www.worldwidewebsize.com/
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O objetivo deste estudo de caso é fornecer ao universo pesquisado temas 

específicos que serão classificados por palavras chaves da busca. A partir dos 

resultados, faremos um ranking comparando os diferentes resultados e apontaremos 

o quanto as ferramentas de busca podem influenciar no resultado das pesquisas. 

Também faremos um breve comparativo entre os resultados do Google e do 

Facebook. 

No capítulo 2.0, abordei brevemente  o conceito de indexação e recuperação 

de informações idealizadas por Bush, e ressalto novamente,  o sistema Memex, que 

seria segundo o autor: 

 
“um dispositivo no qual um indivíduo armazenaria todos os seus livros, 

registros e comunicações, e seria mecanizado de tal forma que pudesse ser 

consultado com alta flexibilidade e velocidade... um suplemento da própria 

memória do indivíduo” (BUSH, 1945).  

 
Bush propôs que o sistema de associação de ideias, objetivos ou itens, fosse 

semelhante ao que ocorre no cérebro humano: 

 
“a mente humana opera por associação. Com um item enfocado, ela pula 

instantaneamente, para o próximo item sugerido pela associação de 

pensamento, de acordo com alguma teia intrincada de caminhos formada 

pelas células do cérebro. A mente tem naturalmente outras características: 

trilhas que não são seguidas frequentemente podem ser apagadas, os itens 

não são totalmente permanentes, a memória é transitória. Ainda assim, a 

velocidade de ação, a complexidade das trilhas, os detalhes das imagens 

mentais são mais espantosos que qualquer coisa na natureza... o homem 

não pode esperar que esse processo mental seja completamente 

reproduzido artificialmente, mas deve ser capaz de aprender com isto. 

Ninguém pode esperar igualar a velocidade e flexibilidade com a qual a 

mente humana segue um caminho associativo, mas deve ser possível 

vencer devidamente a mente no que diz respeito à permanência e à clareza 

dos itens recuperados do armazenamento” (BUSH, 1945). 

 
Apesar de o sistema Memex ter sido projetado em detalhes, a tecnologia 

adequada a sua implementação só apareceu cerca de 20 anos depois com 

surgimento dos computadores. As tecnologias atuais possibilitaram novos processos 

de organização, análise, recuperação e disseminação da informação baseados na 

estrutura humana de associação de ideias, objetos ou itens, apontada por Bush. 
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A indexação, a recuperação e a disseminação, que são processos totalmente 

inter-relacionados, passaram por grandes mudanças com a inserção de tecnologias 

de informática.  

Vamos agora entender um pouco melhor como funcionam as ferramentas de 

busca e iniciaremos explicando que são divididas em dois grandes grupos os 

diretórios e os mecanismos de busca. 

 

 O que são Diretórios de Busca? 7.1

 
Os diretórios foram a primeira ferramenta desenvolvida para organizar as 

informações na Internet. Nos diretórios as páginas são rastreadas (visitadas) e 

organizadas (indexadas e armazenadas) por assunto. 

A pesquisa pode ser realizada por assunto. O usuário escolhe um tema de 

seu interesse e subdivide em categorias até que seja possível chegar a uma lista de 

documentos sobre o assunto pesquisado. 

Este tipo de ferramenta é mais eficiente que os mecanismos de busca nas 

seguintes situações: 

 Quando o usuário não tem certeza do que está à procura ou busca por 

palavras com múltiplos significados. Nesse caso, os diretórios possuem categorias e 

subcategorias a partir de sinônimos, referências cruzadas e relações entre assuntos. 

 Pesquisa por termos comuns, normalmente associados a um grande 

número de páginas da web. Nesse caso, a localização dos resultados é mais fácil, 

porque o número de links para documentos que o usuário encontra, após percorrer 

várias subcategorias, é menor do que comparado aos resultados dos mecanismos 

de busca. 

 O primeiro diretório da web foi o The World Wide Web Virtual Library 

(http://www.vlib.org/), lançado em novembro 1992 e com sede no CERN, que 

também foi o local de nascimento da web. O exemplo recente mais conhecido é o 

Yahoo!,  iniciado em 1994, mas que não está mais disponível. 

50 
 
 

                                                           
Diretórios são índices de sites, usualmente organizados por categorias e sub-categorias. Tem como finalidade 

principal permitir ao usuário encontrar rapidamente sites, buscando por categorias, e não por palavras-chave 
enquanto os Mecanismos de busca são complexas ferramentas da internet, que oferecem ampla gama de 
serviços online. 

http://www.vlib.org/
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7.1.1  O que são os Mecanismos de Busca? 

 
Ao contrário dos diretórios, os motores de busca não organizam 

hierarquicamente as páginas que colecionam. Preocupam-se menos com a 

seletividade que com a abrangência de suas bases de dados, procurando colecionar 

o maior número possível de recursos através do uso de softwares chamados de 

robôs (Softbots) que rastreiam a Internet em busca de páginas; índices e bases de 

dados que organizam e armazenam as páginas encontradas; e algoritmos para 

tratamento e recuperação das páginas. Como suas bases de dados são 

extremamente grandes, podendo alcançar centenas de milhões de itens, permitem 

que seus usuários realizem buscas por palavras-chave. 

 

     Figura 35 -Os mecanismos de busca mais conhecidos em todo o mundo são: 

Ranking Ferramenta de Busca Nº Visitantes Únicos / Mês 
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  Fonte: EBiz The eBusiness MBA  http://www.ebizmba.com/articles/search-engines 

 

http://www.ebizmba.com/articles/search-engines
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Os líderes atuais começam a se preocupar com um gigante da internet. O 

Facebook lançou em janeiro de 2013 a ferramenta Graph Search que é capaz de 

realizar buscas não apenas por termos e palavras-chave, como também por 

pessoas associadas ao que gostam de fazer, ao tipo de música que gostam de ouvir 

e a lugares que costumam frequentar. 

Com seu poderoso algoritmo de busca direcionada, o Graph Search deixa o 

Google em estado de alerta. A ferramenta une o poder da busca com o qual já 

estamos acostumados aos artifícios de localização compartilhamento e preferências 

pessoais do Facebook, funcionando de maneira ainda mais completa que o 

tradicional motor de buscas da web. 

A relevância para que a ferramenta seja considerada boa é o tamanho das 

bases de dados dos motores de busca que é medido, geralmente, em número de 

URLs51. Se um motor abrange mas da web, ele terá maior chance de conter a 

informação procurada. Consequentemente os maiores motores tendem a ser mais 

usados.   

 

Figura 36 - Máquina de Busca Genérica 

 
 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/3682220/ 

                                                           
51

 URL é uma sigla que corresponde às palavras inglesas “Uniform Resource Locator” que foram traduzidas para 
a língua portuguesa como Localizador Uniforme de Recursos. URL se refere ao endereço. (Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/URL)  

http://slideplayer.com.br/slide/3682220/
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A máquina de busca pode atuar de forma independente, pois quando os 

agentes estão buscando novas informações na Internet, existem páginas já sendo 

percorridas - e indexadas para o banco de dados. Ao mesmo tempo, a máquina está 

respondendo ao pedido dos usuários.  

 

 Metapesquisadores 7.2

 
Metapesquisadores são ferramentas de busca que não possuem sua própria 

base de dados, mas que acionam bases de outras ferramentas de busca. Um 

exemplo é o MetaCrawler dos Estados Unidos . Outro é o Metaminer do Brasil. 

 
“A utilização dos metapesquisadores não elimina a necessidade de 

conhecer as características individuais dos diversos mecanismos de busca. 

Quanto mais se conhece sobre as formas de funcionamento das 

ferramentas que os alimentam, melhor julgamento quanto à confiabilidade 

dos resultados obtidos. Se, por exemplo, a pesquisa exige determinados 

refinamentos não processáveis pelas ferramentas que constituem o 

metapesquisador pode resultar erros e resultados inadequados” (BRANSKI, 

1998).  

 

Bueno e Vidotti salientam ainda que: 

 
“no metapesquisador, a restrição do número máximo de resultados obtidos 

por ferramenta e a delimitação do tempo de busca para a pesquisa são 

fatores a serem considerados no resultado da busca, pois pode não haver 

tempo hábil para conectar ou consultar de forma integral/ abrangente todas 

as Ferramentas de Busca selecionadas e ainda o resultado obtido pode ser 

superior ao delimitado na estratégia” (BUENO, 1999, p. 39:49). 

 
O funcionamento da meta máquina pode ser divido em dois passos: 

 
1) A busca do usuário é enviada às máquinas de busca convencionais. 

Nessa busca é necessário que sejam feitas conversões entre o pedido de 

busca efetuado na sintaxe da meta máquina para sintaxe da máquina 

convencional em que será finalmente executada a busca. 

2) Integrar as respostas das diferentes máquinas de busca convencionais – 

após a execução das buscas diversas respostas retornam. Isso só é 
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possível pois são utilizados conversores específicos para cada resposta 

de uma máquina convencional diferente. Esses conversores são também 

chamados de wrappers52. 

Wrappers são a principal dificuldade desse tipo de ferramenta. Isso porque 

para cada uma das máquinas convencionais há um wrapper diferente. 

Figura 37- Funcionamento de uma meta máquina de busca genérica 

 

 
 
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/3682220/ 
 

Nessa arquitetura existe uma demora maior na resposta para o usuário do 

que na busca direta em uma máquina convencional em razão da espera o resultado 

de várias pesquisas em máquinas de busca distintas. 

Podemos afirmar que nenhum motor de busca contém todas as páginas 

existentes na web. Embora gigantescas, as bases de dados de cada motor de busca 

                                                           
52

 Wrapper, software usado para filtrar o acesso à rede. 

http://slideplayer.com.br/slide/3682220/
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não são iguais. Sendo assim, para a mesma busca cada mecanismo 

invariavelmente trará resultados diferentes. 

Agora, de forma simplificada, irei descrever como funciona o complexo 

sistema das buscas online. 

 

 Robôs de Software 7.3

 
Robôs são softwares que buscam informações na web, organizando, 

interpretando, filtrando e categorizando as informações. Esses softwares atuam de 

forma automática ou semiautomática, analisando a estrutura de links entre as 

páginas e suas informações para desenvolver uma hierarquia de documentos. 

 Os robôs podem ser chamados de crawlers53, bots, robots ou spiders. 

Existem três tipos básicos de robôs: 

Robôs para dados ocultos: existem páginas na web que podem ter o seu 

conteúdo oculto em páginas dinâmicas. Essas páginas são conhecidas como 

formulários, apresentando um conteúdo gerado em tempo real, diferenciado, 

mediante o preenchimento online do usuário.  

Robôs escaláveis e extensíveis: são aqueles que visitam dezenas de milhões 

de documentos da web. O robô implementa estruturas de dados, recolhe muitas 

informações, que são armazenadas em disco, enquanto uma pequena parte da 

informação é guardada na memória externa. Esse tipo de robô é mais adequado 

para coleta de dados na web. 

 

 Motores de Busca 7.4

 
Esse é o tipo de robô mais comum. Sua função é percorrer a estrutura de 

links da web indexando e armazenando as páginas que encontra. Vamos aprofundar 

este estudo no funcionamento desse tipo de robô. 

Como a estrutura do processo de busca de informações está baseada na 

implementação de seu algoritmo, iniciamos definindo esse conceito. 

 Ao contrário do que se possa pensar, o conceito de algoritmo não foi criado 

para satisfazer as necessidades da computação. Ao contrário, a programação de 

computadores é apenas um dos campos de aplicação dos algoritmos. Há inúmeros 

                                                           
53

 Web crawler, em português rastreador web, é um programa de computador que navega pela WWW. 
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casos que podem exemplificar o uso involuntário ou não de algoritmos para a 

padronização do exercício de tarefas rotineiras. No entanto, aqui a atenção está 

voltada à automação de tarefas utilizando computadores. 

Dá-se o nome de algoritmo à especificação da sequência ordenada de passos 

que deve ser seguida para a realização de uma tarefa, garantindo a possibilidade de 

ser repetida, quando necessário. 

Agora que definimos o conceito de algoritmo de uma forma sucinta e simples 

vamos concluir o estudo sobre como é feita a busca das informações na Internet. 

O algoritmo implementado pelo site de busca, possui três componentes: 

Crawler e Parse; tabelas de dados; base de dados. 

Crawler (rastreador web) e Parser54: são responsáveis pela navegação pela 

página referenciada pela URL. O Crawler efetua o download de seus termos, 

enquanto o Parser avalia todos os termos obtidos, identificando sua relevância. 

Tabela de Dados: são necessárias duas tabelas, uma para guardar os termos 

coletados durante o crawling e outra para armazenar as URLs a serem visitadas, e 

que fazem parte do mesmo domínio da URL origem. Sendo assim a tabela 

identificará os termos de cada página. 

Base de Dados: Os termos coletados nas páginas rastreadas devem ser 

armazenados em um banco de dados, em que esses termos são usados como 

chave primária da tabela de termos, seguida pela lista de URLs em que este termo 

aparece.   

 

 Rastreamento 7.5

 
É a forma como outros sites são localizados e adicionados à base de dados 

dos mecanismos de busca. Isso ocorre devido à necessidade que os usuários da 

Internet têm de adicionar seu site às ferramentas de busca. Estes, por sua vez, 

necessitam rastrear o maior número possível de links. 

 Se um site estiver “linkado” em algum outro tipo de site que já esteja 

armazenado no banco de dados do mecanismo de busca, este link vai ser 

automaticamente “seguido” pelo robô e adicionado ao banco de dados. 

                                                           
54

 Parser é processo de analisar uma sequência de entrada (lida de um arquivo de computador ou do teclado, 

por exemplo) para determinar sua estrutura gramatical segundo uma determinada gramática formal. Essa análise 

faz parte de um computador, junto com a análise léxica e análise semântica. 



123 
 

Caso o site não esteja “linkado” por outro site, seu link deve ser adicionado 

manualmente ao banco de dados. Por exemplo, no Google basta acessar: 

http://www.google.com.br/intl/pt-PT/add_url.html e adicionar a URL. 

A atividade de rastreamento de páginas da Web se desenvolve em duas 

etapas: identificação da URL e leitura dos dados de entrada da URL 

 

7.5.1 Indexação 

 
Indexação é o tratamento dado a uma página rastreada antes que esta seja 

armazenada. Esse tratamento é responsável pela futura localização dessa página 

pelo mecanismo de busca. 

Os robôs vão rastreando a Internet, as páginas encontradas vão sendo 

armazenadas em seus discos rígidos.   

A indexação funciona da seguinte forma: 

1) O documento é identificado, o seu texto passa por um processo de 

compreensão para ser identificado como docID (identificador de documento). 

2) O texto do documento é ajustado: todas as palavras têm seus acentos 

removidos: a caixa é convertida para minúsculo e os sinais de pontuação são 

eliminados do texto. 

3) Cada palavra remanescente no texto do documento recebe um 

identificador único (wor-dId) 

4) É criado o índice invertido (Inverted Index), nada mais que um banco 

de dados que armazena cada palavra do (wordcid).  

Os índices invertidos são características dos mecanismos de busca que 

guardam em sua memória um grande dicionário formado por bilhões de palavras 

diferentes em diversos idiomas (Lexicon).  

 

7.5.2 Armazenamento 

 
O armazenamento é feito no banco de dados que a ferramenta de busca 

utiliza para guardar os sites rastreados e indexados. As estruturas mais comuns 

para armazenamento de informações textuais utilizam as chamadas técnicas 

lexicográficas, técnica esta baseada nos caracteres existentes e na sua ordenação. 

http://www.google.com.br/intl/pt-PT/add_url.html
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A estrutura é composta de três arquivos: dicionário ou lista de palavras; Lista 

de Inversão e documentos.  

7.5.3 Busca 

Como demonstrado acima, a busca na internet constitui-se de um universo 

complexo, não só pelas diferentes características que apresentam individualmente, 

mas também pela variedade de tipos e subtipos existentes, e por estarem em 

constante evolução. Além disso, há dificuldade de encontrar informações relevantes 

através de diversas interfaces existentes. Apesar da grande quantidade de 

informações na web, e das ferramentas disponíveis para pesquisá-las, o usuário fica 

frequentemente frustrado com os resultados insatisfatórios encontrados, gerando 

ansiedade por não encontrar o que procura. 
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8 Estudo de Caso 

 
Iniciamos o estudo fazendo um comparativo entre os resultados de uma 

pesquisa realizada no Google contra uma pesquisa realizado no Facebook. O 

objetivo inicial é analisar a base de dados do Facebook e detectar se ele é uma real 

ameaça aos buscadores atuais. 

 
O tema escolhido para a pesquisa foi: ansiedade 

 
 Resultados - Facebook 8.1

 
Ao acessarmos o Facebook, e localizarmos o buscador, podemos perceber 

que a plataforma divide os resultados em sete categorias: principais resultados; 

pessoas; páginas; locais; grupos; aplicativos e eventos. 

A pesquisa será iniciada pelo Facebook. Escrevemos a palavra-chave 

“ansiedade” no campo determinado para a Busca. Na primeira opção os “Principais 

resultados” nos deparamos com várias opções sobre o tema. 

 

Figura 38 - Pesquisa Sobre Ansiedade - Principais resultados 

 

 
 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/pages/Ansiedade/105553702810671 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Ansiedade/105553702810671
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Analisando os resultados da busca clicando no primeiro link sugerido: 

 

Figura 39 - Pesquisa sobre Ansiedade Principais Resultados 

 

 
 
 

Fonte: https://www.facebook.com/pages/Ansiedade/105553702810671 

 

As informações fornecidas, limitadas, são da biblioteca virtual Wikipédia. 

Quando clicamos para continuar lendo sobre o tema, somos direcionados para o site 

da biblioteca. 

Continuando a análise nos tipos de resultados, vamos para a segunda opção: 

“Pessoas”. A ferramenta pode localizar algum amigo em comum que esteja em 

algum grupo sugerido. O filtro está dividido: amigo em comum; localização; 

educação ou local de trabalho. 

Verifiquei se existe algum colega da PUC buscando sobre o tema e não 

obtive nenhum resultado. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Ansiedade/105553702810671
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Figura 40 - Pesquisa Ansiedade -  Pessoas 

 

 
 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/search/people/?q=Ansiedade&tas=0.7838404252215461 

 

Quando busco a opção de páginas, recebemos as mesmas informações 

fornecidas na primeira opção “Principais Resultados”. Por isso continuarei a análise 

excluindo o print screen dessa tela e vamos direto à opção “local”. 

A ferramenta nos fornece uma relação de locais para tratamento dos 

distúrbios relacionados à ansiedade, podendo ser filtrados ainda por uma ferramenta 

social (se algum amigo já visitou ou não as clínicas sugeridas), o horário de 

funcionamento e custo de cada local mencionado. 

 

Figura 41 - Pesquisa sobre Ansiedade –Locais 

 

 
 

 
Fonte: https://www.facebook.com/search/str/Ansiedade/keywords_places/ 
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Seguimos a pesquisa com a opção “Grupos”. A ferramenta nos sugere uma 

série de Grupos voltados ao tratamento de ansiedade. Em qualquer uma das opções 

temos que solicitar autorização para participar dos grupos de discussão sobre o 

tema, pois têm acesso restrito ficando a critério do administrador do grupo se irá 

liberar seu acesso ou não.  

 

Figura 42 - Pesquisa Ansiedade – Grupos 

 

 
 
 

 

Fonte: https://www.facebook.com/search/groups/?q=Ansiedade&tas=0.7838404252215461 

 

Analisando o ícone Aplicativos, novamente não aparece nenhum resultado 

Finalizando, o último filtro “Eventos” nos apresenta um calendário de workshops, 

palestras e minicursos de tudo que está relacionado ao tema ansiedade: 
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Figura 43 -Pesquisa Ansiedade – Eventos 

 

 
 
 

 

Fonte: https://www.facebook.com/search/events/?q=Ansiedade&tas=0.7838404252215461 

 

Reflexões: O Facebook é uma ferramenta social e sua preocupação é trazer 

resultados voltados a interação e não a definições acadêmicas. O marketing nas 

redes sociais tem sido um dos segmentos que mais crescem em todo o mundo. A 

tendência de aproximação das empresas ao consumidor e a busca pela criação de 

laços de relacionamento nas redes sociais possibilitou o surgimento de canais de 

relacionamento entre consumidor e empresa. Essa tendência faz com que cada vez 

mais os usuários busquem por serviços nas ferramentas de busca do Facebook. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/search/events/?q=Ansiedade&tas=0.7838404252215461
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 Google 8.2

 
Ao acessarmos o site do Google, podemos perceber que ele divide os 

resultados de suas buscas em cinco grandes filtros: Todas; Imagens; Notícias; 

Vídeos; Livros. Ainda pode-se escolher a ferramenta de pesquisa por: qualquer país, 

idioma, data. 

Vamos fazer seguir os mesmos passos feitos na busca realizada no 

Facebook para analisar detalhadamente as principais diferenças dos dois gigantes 

da Internet. 

 Ambas as pesquisas foram realizadas em um notebook Dell, com 

processador Intel Core i5 com 6GB (RAM), sistema operacional Windows 

Professional 7. Ressalto que o tempo de resposta citado a seguir refere-se à 

pesquisa dentro do cache55 da base de dados da Google, não apresentando 

alteração de tempo relevante se alteramos o hardware com o qual efetuamos a 

busca.  

Iniciando a pesquisa logo podemos perceber que o Google nos informa que 

existem 15,2 milhões de resultados sobre o tema e que essa pesquisa demorou 0,36 

segundo para ser realizada. 

 
Figura 44 - Pesquisa Ansiedade - Google Todas 

 
 

 
Fonte: https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Ansiedade 

                                                           
55

 Cache: área de memória onde é mantida uma cópia temporária de dados armazenados em um meio de 
acesso mais lento, com o objetivo de acelerar a recuperação dos dados. 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Ansiedade
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O enfoque inicial é demonstrar qual o significado da palavra. Prosseguindo a 

pesquisa, avaliamos o resultado do segundo link - 11 Sinais que você pode ter 

transtorno de Ansiedade. 

 

Figura 45 Pesquisa Ansiedade – Google Todas 

 

 

 
 

 

 

Fonte: http://autoajudaemfoco.com.br/estresse-ansiedade/11-sinais-que-voce-pode-ter-transtorno-de-ansiedade 

 

Podemos perceber uma preocupação maior em demonstrar os sintomas, uma 

definição dos tipos de ansiedade e uma ênfase muito menor com o social.  

Dando sequência à pesquisa, seguimos com a opção “Imagem”. O resultado 

é uma série de diversas imagens de pessoas ansiosas. 

 

 

 

 

 

 

http://autoajudaemfoco.com.br/estresse-ansiedade/11-sinais-que-voce-pode-ter-transtorno-de-ansiedade
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Figura 46 - Pesquisa Ansiedade Google Imagens 

 

 

 
 
 

 

Fonte: https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=Ansiedade&tbm=nws 

 

Continuando a análise com a opção “Notícia”, a ferramenta nos traz 184 mil 

resultados em 0,18 segundo. As notícias são classificadas por data e por 

preferências. As mais lidas são ranqueadas primeiro. 

 

Figura 47 - Pesquisa Ansiedade - Google Noticias 

 

 
 

Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=Ansiedade&espv=2&biw=884&bih=902&tbm=nws&source=lnms&s

a=X&ved=0ahUKEwiy4KKispLQAhUBgpAKHSHjA-IQ_AUICSgC&dpr=1 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Ansiedade&tbm=nws
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Ansiedade&tbm=nws
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Na quarta opção “Vídeo”, temos 415 mil resultados em 0,36 segundo. Nessa 

opção é necessário ressaltar que os quatro primeiros links referem-se a anúncios 

publicitários. Ao clicar o usuário será direcionado para o vídeo ou site do anunciante. 

Os demais são vídeos de usuários ranqueados por ordem de relevância 

estabelecida pelos algoritmos do YouTube. 

 

Figura 48 - Pesquisa Ansiedade Google Vídeos 

 

 
 
 

Fonte: 

Https://www.google.com.br/search?q=Ansiedade&espv=2&biw=884&bih=902&tbm=nws&source=lnms&sa=X&ve

d=0ahUKEwiy4KKispLQAhUBgpAKHSHjA-IQ_AUICSgC&dpr=1#q=Ansiedade&tbm=vid 

 

Na última opção, “Livros” são 116 mil resultados em 0,22 segundo. 

Novamente os quatro primeiros links são anúncios publicitários identificados pelo 

buscador e os demais resultados são livros localizados sobre o tema. 

 

 

 

 

 



134 
 

Figura 49 - Pesquisa Ansiedade Google – Livros 

 

 
 

 

 
Fonte: 
https://www.google.com.br/search?q=Ansiedade&espv=2&biw=884&bih=902&tbm=nws&source=lnms&sa=X&ved
=0ahUKEwiy4KKispLQAhUBgpAKHSHjA-IQ_AUICSgC&dpr=1#q=Ansiedade&tbm=bks 
 

8.2.1 Considerações Finais:  

 
O Google possui um volume de informações indexadas muito superior ao 

Facebook, em relação ao tema pesquisado. 

 Ressalto ainda que as definições encontradas são mais complexas e de 

maior relevância, e é possível obter informações em livros. Ainda há o recurso de 

direcionar a ferramenta para a modalidade acadêmica, além da possibilidade de 

realizar pesquisa por imagem. A ferramenta, porém, não tem nenhuma preocupação 

com o social, ao contrário do Facebook, em que é possível basicamente obter 

informações sobre pessoas, grupos e eventos. Por isso concluo que, neste 

momento, as ferramentas são complementares pelo menos no tema em questão e 

não concorrem diretamente entre si no quesito “Ferramenta de Busca”. 

 
“O acompanhamento da evolução das Ferramentas de Busca e das formas 

de uso de seus operadores são essenciais para uma busca estratégica de 

informações na Internet, pois o usuário pode através delas usufruir criteriosa 

e conscientemente do que de melhor a WWW oferece” (BUENO, 1999, 

p. 48). 

 

https://www.google.com.br/search?q=Ansiedade&espv=2&biw=884&bih=902&tbm=nws&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiy4KKispLQAhUBgpAKHSHjA-IQ_AUICSgC&dpr=1#q=Ansiedade&tbm=bks
https://www.google.com.br/search?q=Ansiedade&espv=2&biw=884&bih=902&tbm=nws&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiy4KKispLQAhUBgpAKHSHjA-IQ_AUICSgC&dpr=1#q=Ansiedade&tbm=bks
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A ferramenta de busca ideal é a mais completa e para isso, deve-se 

considerar o assunto desejado, a resposta esperada e as características funcionais 

e operacionais da mesma. Como estratégia pode-se utilizar mais de uma ferramenta 

de busca para a mesma pesquisa pela diversidade dos documentos indexados em 

suas bases de dados. 

 Quando abordamos a questão publicitária, os dois gigantes da Internet 

concorrem diretamente. O Google vem perdendo espaço para o Facebook 

justamente devido às funções de interação social. Nos últimos anos o marketing nas 

redes sociais tem sido uma tendência que vem favorecendo cada dia mais o 

Facebook. 

Os algoritmos de ambas as ferramentas são muito sofisticados e se o 

Facebook traçar uma nova estratégia e desenvolver novas formas de indexação e 

aumentar sua base de dados pode sim vir a concorrer com o líder mundial de 

buscas o Google. Deste 2013 quando lançou sua Graph Search o Facebook, fez 

atualizações sempre voltadas para social e até o momento parece não estar 

investindo em modificar sua estrutura para diversificar a entrega de informações. 

Podemos afirmar ainda que os tipos de pesquisas realizadas no Google e no 

Facebook são diferentes.  O Google é voltado para informações de uma maneira 

geral, enquanto o foco do Facebook é voltado para pessoas, grupos, eventos e tudo 

que for relacionado ao social. 

8.2.2 Google e o Mundo 

Iremos fazer uma avaliação sobre como o Google responde à mesma 

pergunta em diferentes lugares do mundo e como o gigante da internet pode estar 

controlando e direcionando as informações pelo mundo. 

Foi realizado um levantamento através da análise do mesmo tema utilizado 

anteriormente “Ansiedade”,  submetida a pessoas que moram em diferentes lugares 

do mundo no ano de 2016. A resposta foi encaminhada através da URL do primeiro 

link disponível sobre o tema.  

A palavra “Ansiedade”  digitada como palavra-chave na ferramenta de busca 

do Google, foi uma solicitação obrigatória a todos os participantes. 
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“Um tipo de estudo exploratório que procura abranger um grande número de 

sujeitos, mediante aplicação de questionários (...) tal como uma foto, esse 

método de pesquisa fornece uma visão momentânea. Entretanto, ela 

mostra-se útil quando se deseja obter uma visão geral de uma situação ou 

problema” (FIORENTINI, 2012, p. 106). 

 

Ainda, segundo (FIORENTINI, 2012, p. 117), “o questionário é um dos 

instrumentos mais tradicionais de coleta de informações e consiste numa série de 

perguntas que podem ser: fechadas, abertas, mistas”. Sendo assim, o propósito 

principal desta pesquisa foi fazer uma análise comparativa de resultados, através da 

análise de uma única pergunta, buscando identificar a diferença dos resultados em 

diferentes localidades e idiomas. 

 

8.2.3 Resultados e Discussões 

 
O primeiro link recebido em resposta a questão é da Austrália. O site nos 

mostra informações locais, afirmando que 3 milhões de Australianos vivem com 

depressão e ansiedade e sugere a leitura sobre os temas: Ansiedade, Depressão e 

Suicídio. 

 
Figura 50 - Pesquisa Ansiedade Austrália 

 

 
 

 

Fonte: https://www.beyondblue.org.au/ 



137 
 

O Segundo link é do Canadá. Ele esclarece sobre a definição de Ansiedade, 

aponta os sinais e sintomas, ressalta os fatores de risco, os tratamentos possíveis e 

nos convida a ler um pouco mais sobre o tema. 

 
Figura 51 - Pesquisa Ansiedade Canada 

 
 

Fonte: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml  

 
O terceiro link  é da França e traz as últimas notícias sobre ansiedade 

 
Figura 52 - Pesquisa Ansiedade – França 

 
 

Fonte: http://www.anxiete.fr/ 
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O quarto e último link  é do Japão e traz truques e dicas de como controlar a 

ansiedade. 

 

Figura 53 - Pesquisa Ansiedade – Japão 

 

 
 
 

Fonte: http://matome.naver.jp/odai/2135524251357317601 

 
Sabemos que os resultados das pesquisas realizadas no Google são 

influenciados por vários fatores externos aos termos da pesquisa, tais como: 

1) O domínio do Google em que está sendo feita a pesquisa. Por isso, 

neste estudo de caso, a pesquisa foi realizada em quatro países diferentes. 

2) O local geográfico de onde é a pesquisa. Por isso a pesquisa foi 

realizada em diferentes localidades do globo terrestre. 

3)  A Língua que está pré-definida em nossa conta do Google; 

4) Filtros utilizados nas Ferramentas de Pesquisa. Observação: neste 

estudo de caso para obtermos melhores resultados, utilizamos o mesmo filtro em 

todos os domínios, porém em idiomas diferentes, o nativo de cada pais em que foi 

feita a pesquisa. 

 

http://matome.naver.jp/odai/2135524251357317601
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Pesquisando dois países que falam o mesmo idioma, Austrália e Canadá, o 

Google nos traz resultados de busca completamente diferentes, influenciados pela 

ordem de relevância adotada pelos mecanismos de busca, porém considerando a 

dinâmica do local pesquisado. 

Ampliando a pesquisa para outros dois países que falam idiomas 

completamente diferentes, os resultados novamente são distintos.  

A pesquisa demonstrou que se analisarmos o mesmo “tema” é possível 

obtermos respostas e estudos diferentes. Isso só é possível em virtude de termos 

uma grande base de dados indexados sobre o mesmo assunto. Apenas 

relembrando que o resultado encontrado sobre o tema “Ansiedade” foi de 15.2 

milhões de itens.   

Infelizmente não existe muito conhecimento sobre o tamanho real do banco 

de dados do Google, sabe se apenas que ele é um dos gigantes do mercado.  

Segundo o site Internet Live Stats, são realizadas mais de 40 mil pesquisas a 

cada segundo, o que em média resulta em mais de 3,5 bilhões de pesquisas por dia 

e 1,2 trilhão de pesquisas por ano em todo o mundo56.  

Atualmente, o Google tem o domínio das informações e é responsável, por 

exemplo, pela entrega de 90%57 das pesquisas realizadas em todo o Brasil. A forma 

que do direcionamento das informações influencia toda uma sociedade. 

 

                                                           
56

  Fonte: http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/ 

 
57

 Fonte: Site Globo.Com: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/09/ferramenta-de-busca-google-e-
usada-em-90-das-pesquisas-no-brasil.html 

 

http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/09/ferramenta-de-busca-google-e-usada-em-90-das-pesquisas-no-brasil.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/09/ferramenta-de-busca-google-e-usada-em-90-das-pesquisas-no-brasil.html
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9 Conclusão 

 
Diante do exposto nos capítulos anteriores vale ressaltar que, o processo de 

mudança na quantidade de informação só foi possível graças ao desenvolvimento 

da capacidade de processamento de dados em grande volume e de computadores 

que trabalhassem estas informações em alta velocidade.  

As redes de computadores permitem que dados trafeguem em grande volume 

e velocidade e sejam transformados em informação dentro de uma escala de tempo 

sem comparação na história. 

As ferramentas de busca são responsáveis pelo processo de localização 

desses dados e pela transformação em informação da forma que conhecemos. 

De acordo com o instituto Statistics, em pesquisa realizada em outubro de 

2016, o Google é responsável por 93% das pesquisas realizadas através de 

smartphones, o Yahoo é responsável por 4,35%, seguido do Bing com 2,28%. A 

seguir gráfico para análise. 

 

Figura 54 _ Pesquisas realizadas Smartphone  Outubro 2012 a Outubro 2016 

 

 
 

 

Fonte: https://www.statista.com/statistics/511358/market-share-mobile-search-usa/ 

 

https://www.statista.com/statistics/511358/market-share-mobile-search-usa/
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Ainda de acordo com instituto Statistics, vamos analisar as pesquisas 

realizadas nos principais motores de busca em desktops, de janeiro 2010 a julho de 

2016. Essa estatística mostra a quota de mercado global dos principais motores de 

busca na Internet. Em julho de 2016, 4,2% dos usuários de Internet em todo o 

mundo pesquisou no Bing. Durante o mesmo mês, o motor de busca chinês Baidu 

teve uma participação de mercado de 0,71%, contra o gigante Google com 90% das 

pesquisas realizadas. 

 

Figura 55 - Pesquisa sobre Motores de Busca - Desktops (janeiro 2010 a julho de 

2016) 

 

 
 
 

 

Fonte: https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/ 

 

Nesta pesquisa os dados são produzidos pelo instituto Statistics, porém vale 

ressaltar que existe uma série de outros estudos como os da ComScore e do 

PewResearchCenter, que demonstram que o mecanismo de busca mais utilizado no 

mundo é o Google. 

https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/
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Infelizmente não há estudos recentes sobre pesquisa de satisfação sobre a 

qualidade dos resultados encontrados pelas ferramentas de busca. A mais recente 

que localizei foi realizada em março de 2012 pelo instituto PewResearchCenter.58. 

Nesse relatório é interessante ressaltar que de forma geral, o desempenho 

das ferramentas de busca é muito positivo.  

 91% dos usuários de motores de busca dizem que sempre ou na maior parte do 

tempo encontram as informações quando usam motores de busca; 

 73% dos usuários dos motores de busca dizem que a maior parte ou toda a 

informação que encontram ao utilizar a pesquisa nos motores de busca é precisa 

e confiável; 

 66% dos usuários de motores de busca dizem que, na sua experiência a 

qualidade da pesquisa melhorou ao longo do tempo, enquanto apenas 4% 

afirmam que ficou pior; 

 52% dos usuários dos motores de busca dizem que os resultados dos 

mecanismos de pesquisa se tornaram mais relevantes e úteis ao longo do tempo, 

enquanto apenas 7% relatam que os resultados obtiveram menos relevância; 

Sendo assim, podemos afirmar que experiências de busca positivas são mais 

comuns do que negativas. A impressão desfavorável é causada pelo excesso de 

informação - a dúvida gerada se torna maior do que a resposta ao questionamento 

proposto. 

Estudos demonstram que o Google é o maior motor de busca da Internet, e 

detém o maior volume de informações (base de dados) e também o maior número 

de usuários. Na pesquisa sobre ferramenta de busca realizada pelo PewResearch 

(2012), acima descrita, é levantada uma questão muito importante sobre a coleta de 

informações para personalização dos resultados - a questão da privacidade da 

pesquisa ressalta que a maioria das pessoas entrevistadas desaprova a coleta de 

seus dados pessoais dos resultados de busca para entrega de anúncios por perfil. 

Como descobrir tudo o que o Google sabe de você e até onde as informações 

pessoais podem estar influenciando nos resultados de suas buscas. 

                                                           
58

 Fonte: PewResearchCenter:  

http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2012/PIP_Search_Engine_Use_2012.pdf 
 

http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2012/PIP_Search_Engine_Use_2012.pdf
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Segundo a jornalista Yolanda Valery da BBC Brasil, em reportagem realizada 

no dia 20 de julho 201659 sob o título: “Como descobrir tudo o que o Google sabe de 

você – e como apagar seu rastro”. 

Ela ressalta que o Google coleta informações sobre seus usuários: nome, 

endereço, idade, endereço de e-mail, modelo de telefone, operadora de telefonia 

celular, plano e consumo telefônico e de Internet.  

A complexidade da pesquisa é incrível. Busca as palavras que usa com mais 

frequência em seus e-mails, avalia asfotos que fez com seu smartphone, dentro ou 

fora do país, a data da visita e o caminho que fez para chegar lá, como chegou e se 

pagou com cartão de crédito ou débito. 

Neste momento, ressalto que o fluxo de informações não é somente do motor 

de busca para usuário. Cada vez que usamos o motor de busca revelamos algo 

sobre nós mesmos e um grande serviço de busca como o Google com operações de 

varejo e atacado pode seguir os usuários por toda a web. 

A cada ano, o Google muda o algoritmo de pesquisa em torno de 500 a 600 

vezes60. Na maioria das mudanças os ajustes são pequenos, mas ocasionalmente o 

Google desenvolve uma atualização algorítmica importante que afeta os resultados 

das pesquisas de maneira significativa.  

Expandindo a explicação feita no capítulo 7 daremos uma visão geral de alto 

nível de como o sistema inteiro funciona no Google, conforme ilustrado na figura a 

seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
59

 Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/geral-36833505 
 
60

 Fonte: https://moz.com/google-algorithm-change 
 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-36833505
https://moz.com/google-algorithm-change
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Figura 56- Alto Nível de Arquitetura do Google 

 
 

 Fonte: http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html 

 

No Google, o rastreamento da web é feito por vários crawlers, conforme já 

explicado no capítulo 5. Há uma URL Server que envia listas de URLs a serem 

recuperadas para os crawlers. As páginas da web são buscadas e enviadas para o 

storeserver. O storeserver, então comprime e armazena as páginas da web em um 

repositório. Cada página da web tem um número de ID associado chamado docID, 

que é atribuído sempre que uma nova URL, que é analisada de uma página da web. 

A função de indexação é realizada pelo indexador e pelo classificador. O indexador 

executa um número de funções. Ele lê o repositório, descompacta os documentos e 

os analisa. Cada documento é convertido em um conjunto de ocorrências de 

palavras chamadas hits. Os sucessos registram a palavra, a posição no documento, 

uma aproximação do tamanho da fonte a capitalização. O indexador distribui esses 

hits em um conjunto de “Barrels” criando um índice intermediário parcialmente 

classificado. O indexador, desempenha uma função importante. Ele analisa todos os 

links em cada página da web e armazena informações importantes sobre eles em 

um arquivo de âncoras. Este arquivo contém informações suficientes para 

determinar onde cada link aponta. 

O URL Resolver lê o arquivo âncora e converte URLs relativas em URLs 

absolutas e, depois, em docIDs. O classificador toma os barrels, que são ordenados 

por docID e os utiliza por worlID para gerar um índice invertido. Um programa 

http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html
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chamado Dumplexicon leva essa lista juntamente com o léxico produzido pelo 

indexador e gera um novo léxico para ser usado pelo pesquisador. O pesquisador é 

executado por um servidor web e usa o léxico criado pelo Dumplexicon juntamente 

com o índice invertido e os PageRanks para responder a consultas. 

Conforme demonstrado acima podemos afirmar que um mecanismo de busca 

da web em larga escala é um sistema complexo e que ainda há muito a ser feito. O 

maior desafio está na definição de algoritmos inteligentes para decidir quais páginas 

da web antigas devem ser recriadas e quais novas devem ser rastreadas. 

  Sabemos que o Google é o maior motor de busca e que pode rastrear e 

analisar a maioria das informações da web, segundo (CLELAND, 2012, p. 11) “O 

Google quer controlar a informação do mundo”, pois o motor de busca decide quais 

sites são vistos e quais se perdem na multidão. 

Desde modo, o Google passa a oferecer somente a informação que “acredita” 

ser importante para um determinado usuário, criando, assim, uma situação 

elementar na prática de procurar informações na Internet: os usuários estariam 

sendo privados de conhecer e descobrir diversas outras dimensões de informação, 

devido à imposição de tal mecanismo tão limitador do nosso acesso, prendendo-nos 

dentro de uma bolha. Essa que (PARISER, 2012) chamou de “bolha dos filtros”, 

responsável por algumas situações que merecem atenção. 

 

 “Estamos isolados na bolha, pois, só nos será disponibilizado informações 

diferenciadas que mais ninguém receberá e que nos afastará uns dos 

outros. Uma segunda situação seria o fato de não conhecendo o que 

realmente a empresa pensa sobre nós, receberíamos, constantemente, 

informações não parciais, sendo impossível discernir sobre isso, pois 

estaríamos presos dentro da bolha. E por fim, não teremos a escolha de 

entrar ou não na bolha, “eles vêm até nós – e, por serem a base dos lucros 

dos sites que os utilizam, será cada vez mais difícil evitá-los” (PARISER, 

2012, p. 15). 

 
Tal mecanismo de personalização das informações é oferecido com o 

argumento de que, mediante a quantidade de informação da web, é mais vantajoso 

aceitar os filtros para não perdermos tempo navegando sem rumo entre os bilhões 

de páginas da web. O Google compreende a busca que é o índice; o vídeo é a 

linguagem universal e por último, a localização que é o contexto. Todas as 
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ferramentas do Google são desenvolvidas com o conceito de simplicidade e rapidez, 

prendendo cada vez mais os usuários em suas multiplataformas. 

Segundo (VAIDHYANATHAN, 2011), quanto mais aumenta nossa utilização 

dos serviços ligados à marca Google, mais a “googlelização” de tudo se instaura em 

nossa realidade cotidiaa. Esse processo abrange três fatores que são de interesse 

da própria conduta humana: 

 
““nós” (através dos efeitos do Google sobre nossas informações pessoais, 

nossos hábitos, opiniões e juízos de valor); “o mundo” (através da 

globalização de um estranho tipo de vigilância e daquilo que chamamos de 

imperialismo infraestrutural); e o “conhecimento” (através de seus efeitos 

sobre o uso de um vastíssimo agregado de conhecimentos acumulados em 

livros, bases de dados online e na Internet)” (VAIDHYANATHAN, 2011, p. 

16). 

 

A exemplo outros autores, (VAIDHYANATHAN, 2011) também afirma que o 

Google em breve será indistinguível da Internet.  

O mecanismo de busca mais eficiente com a melhor tecnologia e com 

múltiplas funções, o Google, nos parece a melhor solução para a organização das 

informações na web. 

Ao analisar a história, podemos afirmar que o homem introduziu de várias 

formas, a tecnologia e a comunicação na sua vida. O modelo de desenvolvimento 

social baseia-se nas novas tecnologias de informação e o desafio será o de alcançar 

o equilíbrio entre a privacidade e a busca pela informação. A tecnologia é parte 

inerente da vida do ser humano de modo que não conseguimos ver nos separados 

dela. 

Na ânsia para alcançar o progresso tecnológico, não levamos em conta suas 

implicações sociais relacionadas a hábitos, percepções, conceitos, limites. 

Ignoramos algumas questões importantes como algumas doenças mencionadas no 

capítulo 5, Sociedade Ansiosa, que nos traz alguns pontos a refletir sobre a 

utilização da ciência e da tecnologia, para que possamos realizar certas escolhas 

tendo como referências os valores “humanos”. 

A inovação é um recurso revolucionário. Precisamos sair da bolha quebrar os 

filtros investir em pesquisas de novos algoritmos e desenvolver soluções concretas, 

para ampliar a base de dados e fornecer a informação de uma forma linear . 
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