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WEB 2.0 – A WEB SOCIAL 
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RESUMO  

 

 A Web 2.0 é a segunda geração de comunidades e serviços baseados na 
plataforma Web, onde a idéia é que o ambiente on-line se torne mais dinâmico e que os 
usuários colaborem para a organização desse conteúdo. Este artigo busca conceituar o termo 
Web 2.0, além de estudar as técnicas computacionais usadas nas aplicações da Web 2.0 e as 
idéias que a envolve. Esse trabalho tem ênfase em AJAX, cujo objetivo é mostrar como se dá 
as interações na Web 2.0, com exemplos práticos já existentes na internet. 
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Abstract  

 

 The Web 2.0 is the second generation of communities and Web services based on 
the platform, where the idea is that the online environment becomes more dynamic and that 
users collaborate for the organization of such content. This article aims try to rank the term 
Web 2.0, in addition to studying the computing techniques used in the applications of the 
Web 2.0 and ideas that involve it. This work has emphasis in AJAX, whose objective is to 
show as if it gives the interactions in Web 2.0, with practical examples already exist on the 
Internet. 
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1. Introdução 

 

 A Internet tem revolucionado o mundo dos computadores e das comunicações como 

nenhuma outra invenção foi capaz de fazer. Criada em meados da década de 70 com intuito de 

manter a comunicação entre bases militares durante Guerra Fria, ela é um mecanismo de 

                                                 
1 Graduado em Ciência da Computação - Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão. 
2 Mestre em Ciência da Computação - Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão. 
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disseminação da informação e divulgação mundial e um meio para colaboração e interação 

entre indivíduos e seus computadores, independentemente de suas localizações geográficas. 

 Com a grande demanda de usuários na internet, as empresas tiveram que se 

enquadrarem dentro desse mercado virtual, onde as pessoas interagem com o mundo real sem 

precisar sair de casa, podendo fazer compras, pagar dívidas, movimentar contas bancárias, e 

dentre outras atividades que antes só se fazia dentro de um estabelecimento comercial. 

 Atualmente, a grande exigência do mercado é que exista uma maior interação entre o 

sistema e o usuário, permitindo ao usuário uma maior facilidade para encontrar o que precisa, 

e que ele consiga no menor tempo possível. Desde então, surgiu uma preocupação em 

desenvolver novas tecnologias para deixar a internet mais ágil e de fácil manipulação, com 

sites dinâmicos e chamativos, os quais atendam todos os anseios do usuário. 

 Em 2004, a empresa americana O’Reilly Media designou o termo Web 2.0 para uma 

segunda geração de comunidades e serviços baseados na plataforma Web, onde a idéia é que 

o ambiente on-line se torne mais dinâmico e que os usuários colaborem para a organização de 

conteúdo [O’REILLY, 2005, p.3]. 

 A Web 2.0 propõe uma experiência de uso semelhante à de aplicativos para desktop, 

freqüentemente fazendo uso de uma combinação de tecnologias surgidas no final da década 

de 1990, que incluem Web services APIs (1998), AJAX (1998), Web syndication (1997), 

entre outras. Estas tecnologias aumentaram a velocidade e a facilidade de uso de aplicativos 

Web, sendo responsáveis por um aumento significativo no conteúdo, seja ele colaborativo ou 

meramente expositivo, existente na Internet.  

 As tecnologias acima citadas, também permitiram que usuários comuns, que até então 

não possuíam conhecimentos necessários para publicar conteúdo na Internet, devido à 

ausência de ferramentas de uso simplificado, publicassem e consumissem informação de 

forma rápida e constante. Notadamente têm-se os blogs e wikis como expoentes desta 

massificação. Permitiu ainda o desenvolvimento de interfaces ricas, completas e funcionais, 

sendo que alguns aplicativos Web, ainda em versão beta, são considerados por muitos como 

"desktops on-line", proporcionando ao usuário um ambiente de trabalho inteiramente baseado 

na web, acessível de qualquer computador com conexão à Internet. 

 Esta tecnologia tem atraído à atenção de muitos profissionais do meio acadêmico e 

empresarial devido a sua forma de atrair o usuário, e saber dele o que realmente procura. 
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Assim, a Web 2.0 torna-se uma verdadeira rede social, onde as pessoas podem se interagir, 

trocar informações, realizar estudos, dentre outras atividades. 

 

2. O Conceito Web 2.0 

 

 Um dos grandes precursores no estudo da Web 2.0 foi o estudioso Tim O’Reilly, que 

conceitualiza o termo Web 2.0 como “mudança para uma internet como plataforma, e um 

entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra 

mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem 

melhores quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva” 

[O’REILLY, 2005, p.3]. 

 Assim, a Web 2.0 tem essencialmente a ver com ambientes propícios à criação e 

manutenção de redes sociais (abertas ou fechadas, públicas ou privadas). Este espírito 

estende-se para além das paredes de um determinado site, sendo que cada vez mais se observa 

o estabelecimento de ligações entre vários sites, com o objetivo de proporcionar 

funcionalidades adicionais aos membros das respectivas comunidades.  

 Ao contribuir para permitir a inovação descentralizada, a web 2.0 catalisa mudanças 

rápidas, impulsionadas por usuários/consumidores que poderão acelerar o crescimento para as 

empresas que a explorarem. As comunidades da internet proporcionam interações novas e 

mais ricas entre funcionários, parceiros e clientes corporativos que poderão apoiar ou ameaçar 

a empresa, dependendo de como essas interações forem administradas. Finalmente, a 

arquitetura web oferece um modelo tecnológico adaptável e requer uma infra-estrutura 

significativamente menos cara para proporcionar esses benefícios. 

 É devido a este objetivo de abertura e transparência que a Web 2.0 se caracteriza 

também, em grande parte, pelo caráter gratuito (da maioria) dos sites e ferramentas, e também 

pela criação e disponibilização de API’s (Application Programming Interface, Interface de 

Programação de Aplicativos) que permitem a comunicação com outros sites. Estes têm, 

ultimamente, resultado na criação de múltiplos plugins, desenvolvidos essencialmente pela 

comunidade de utilizadores, e que permitem estender a funcionalidade básica de um 

determinado site (ou aplicação). 
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 A figura 1 representa um modelo com os conceitos e noções da Web 2.0 proposta por 

O’Reilly. 

 

 

Figura 1. Modelo com os conceitos e noções da Web 2.0 [O’REILLY, 2005] 

   

3. Princípios Fundamentais da Web 2.0 

 

 Se na primeira geração de sites, ou Web 1.0, os sites eram trabalhados como unidades 

isoladas, passa-se agora para uma estrutura integrada de funcionalidades e conteúdo. 

[PRIMO, 2006, p.2]. Assim, podem ser ressaltados 5 princípios fundamentais dentro da Web 

2.0, que são: simplicidade, foco no conteúdo, colaboração, compartilhamento e por fim web 

como plataforma. [BRANDT, 2006, p.4]. 

 Se o objetivo da Web 2.0 é facilitar o manuseio por parte do usuário, e fazer dele parte 

do sistema, é necessário que haja simplicidade na apresentação de conteúdo, se atendo em 5 

pontos: objetividade o site deve ir direto ao que o usuário deseja; escopo, deve delimitar a 

atuação do usuário no sistema, afim de evitar erros por parte do usuário; minimalismo, 

“menos é mais”, ou seja, quanto menos etapas o usuário precisar percorrer para alcançar seu 

objetivo, melhor é o sistema; usabilidade, o sistema deve ser de fácil uso e aprendizado; e 
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acessibilidade, a informação deve estar disponível e acessível a todo tipo de usuário, inclusive 

portadores de necessidades especiais. [BRANDT, 2006, p. 4] 

 Na Web 2.0 o foco principal é no conteúdo, “content is the king3”. Seja texto, imagem, 

áudio, vídeo, etc. A mesma só não pode ser estática, deve possuir um conteúdo participativo e 

democrático, onde há sempre uma realimentação de informação.  

 A colaboração do usuário é também um ponto principal na web 2.0, onde o usuário 

que produz o conteúdo, deixando de ser apenas consumidor de informação e passando a ser o 

agente construtor, formando assim uma comunidade, garantindo a credibilidade das 

informações publicadas, e a disseminação do conteúdo. 

 Quando se tem foco no conteúdo, e colaboração total dos usuários, automaticamente 

surge o compartilhamento entre os usuários do sistema, onde há uma grande exposição de 

conteúdo produzido, opiniões, informações pessoais, habilidades, gostos, dentro outros. 

 A web como plataforma vem selar esses princípios básicos da web 2.0, fazendo da 

internet uma espécie de rede peer-to-peer (par-a-par), que antes só se usava com algum 

software instalado no computador. Na web 2.0, as informações são armazenadas na própria 

web, e não mais no computador pessoal do usuário, como por exemplo, o Gmail, que permite 

que o usuário acesse seus emails de qualquer lugar, diferentente do Outlook, que tem que 

estar instalado no computador, e as mensagens ficam disponíveis somente nesse computador 

específico. 

 

4. Quebra de Paradigmas 

  

 A Web 1.0 pode ser vista como o momento em que as pessoas começaram a utilizar e 

conhecer a Internet. Houve uma grande motivação de várias companhias em apresentarem 

seus produtos e muitos serviços surgiram. 

 Em 2001, uma crise afetou a Web e a maioria das companhias perdeu destaque e 

popularidade. A partir deste fato, surgiu a necessidade de mudança no modelo de 

                                                 
3 Conteúdo é a Chave. 
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desenvolvimento. Algumas empresas, que sobreviveram a tal crise, encontraram uma nova 

forma de criação, um novo modelo de desenvolvimento, nomeado de Web 2.0. 

 O processo de evolução tecnológica levou a Web a se adaptar às necessidades que 

surgiram ao longo do tempo. Levar informação às pessoas não era mais o suficiente para obter 

sucesso. Foi preciso permitir a participação, envolver as pessoas no processo de criação. 

Muitas mudanças podem ser percebidas, porém a maior delas é a preocupação em criar 

serviços preocupando-se com a participação. A era Web 2.0 trata a rede como um ambiente 

social. A Web 1.0 foi criada por cientistas; Web 2.0 foi criada através da Sociedade 

[ZAMBONINI, 2006]. 

 Na Web 2.0 os documentos perderam o foco, o diferencial das empresas está na 

manipulação e distribuição dos dados. Gerenciar banco de dados é a nova competência central 

das companhias Web 2.0 [O’REILLY, 2005]. Na geração anterior, os documentos eram 

proprietários, com distribuição restrita, quando não proibida. A Web 2.0 trabalha com dados 

abertos, com distribuição livre e desejável, permite e estimula a cooperação do usuário com o 

intuito de melhora dos serviços. 

 O desenvolvimento e a manutenção de websites na Web 1.0 eram feito por 

profissionais, seguindo requisitos determinados pelos clientes. Na maioria dos casos, as 

páginas eram estáticas e toda alteração demandava tempo e alto custo. Nos poucos websites 

dinâmicos, a introdução de dados, era feita através de sistemas de administração de conteúdo, 

ou seja, de forma centralizada. Na Web 2.0, a construção das páginas é, muitas vezes, feita 

pelos próprios utilizadores, através de serviços online. Eles também participam ativamente da 

manutenção destes serviços. 

 A tabela 1 apresenta alguns aplicativos e princípios da Web 2.0 comparados aos da 

Web 1.0. Os serviços têm a participação, cooperação e descentralização dos dados como 

filosofia.  

 

Web 1.0 Web 2.0 

DoubleClick (é uma agência de Publicidade 
especializada em mídia eletrônica. Disponível 

em http://doubleclick.com) 

GoogleAdSense  (serviço de publicidade oferecido 
pelo Google, onde aqueles que possuem um site 
podem se inscrever e exibir anúncios. Disponível 

em https://google.com/adsense) 
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Ofoto (Serviço de edição de fotografias 
online. Disponível em 

http://kodakgallery.com) 

Flickr (edição e compartilhamento de imagens 
online. Disponível em http://www.flickr.com) 

Enciclopédia Britânica online Wikipedia 
websites pessoais Blogs 

especulação de domínios otimização de ferramentas de busca 
Visita a páginas Custo por click 
screen scraping web services 

Publicação Participação 
sistema de gerenciamento de conteúdo wikis 

Tabela 1 – Comparação entre serviços Web 1.0 e Web 2.0 

  

5. Web como Plataforma 

 

 Um dos principais motores do desenvolvimento da Web 2.0 é o aparecimento de uma 

nova geração de tecnologias e padrões relacionados à Web, impulsionada pela idéia da web 

como plataforma.  

 Uma conseqüência da Web como plataforma é que há menos ênfase no software 

(como um pacote: licenciado e distribuído), e muito mais sobre um pedido de um sistema, 

sendo que muitos dos sistemas Web 2.0 permanecem em uma espécie de "beta perpétuo", ou 

seja, sempre passando por avaliação de usuário e realimentação de informação. 

 Assim, cria-se uma melhor experiência de usuário, traduzida pela Rich Internet 

Applications (R.I.A.), que são aplicações Web que tem características e funcionalidades de 

softwares tradicionais do tipo aplicativo, incorporando a usabilidade das aplicações em 

desktop para Web [FONTES, 2006, p. 9]. 

 

5.1. R.I.A – Rich Internet Applications 

 

 A web foi originalmente projetada para navegação por documentos HTML, no modelo 

de “clique, aguarde e recarregue”, ou seja, a página é transferida do servidor para o cliente e 

recarregada a cada evento, envio de dados ou navegação. Essa modelagem é dita modelo de 

comunicação síncrono, representada pela figura 1. 
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Figura 1. Modelo Síncrono [CRANE, PASCARELLO, JAMES, 2007, p. 12] 

 

  Aplicações de Internet Rica (R.I.A) são aplicações Web que tem características e 

funcionalidades de softwares tradicionais do tipo aplicativo. R.I.A típicos transferem todo o 

processamento da interface para o navegador da internet, porém mantém a maior parte dos 

dados (como por exemplo, o estado do programa, dados do banco) no servidor de aplicação. 

O AJAX (Asynchronous Javascript And XML - JavaScript e XML Assíncronos) é a técnica 

com a habilidade tecnológica para rodar códigos no lado do cliente, porém existem algumas 

outras alternativas baseadas na tecnologia Flash. 

 No R.I.A o modelo de comunicação é assíncrono, desta forma, uma ação na interface 

realizada pelo usuário como o clique em um botão ou link não necessite esperar por uma 

resposta do servidor, fazendo com que o usuário espere pelo processamento, como 

representado na figura 2. Talvez o mais comum é que estas aplicações, a partir de uma 

solicitação, antecipe uma futura necessidade de alguns dados, e estes são carregados no 

cliente antes de o usuário solicite-os, de modo a acelerar uma posterior resposta. 

 O R.I.A permite também que o fluxo de dados na rede também possa ser 

significativamente reduzido, levando os usuários  a ter a sensação de estarem utilizando uma 

aplicação desktop.  



 Artigo publicado na Revista CEPPG – Nº 20 – 1/2009 – ISSN 1517-8471 – Páginas 196 à 208. 

Revista CEPPG – CESUC – Centro de Ensino Superior de Catalão , Ano XI, Nº 20, 1º Semestre/2009 

 

Figura 2 – Modelo Assíncrono [CRANE, PASCARELLO, JAMES, 2007, p. 13] 

 

6. AJAX (Asynchronous Javascript And XML) 

 

 O AJAX é a junção de várias tecnologias conhecidas, onde cada uma faz sua parte, 

permitindo a construção de aplicações web mais dinâmicas e criativas, utilizando-se de 

informações assíncronas de informações.. Dentre as tecnologias que compõe o AJAX, as 

principais são, HTML/XHTML que trabalham na estrutura da aplicação, CSS na apresentação 

do conteúdo, JavaScript no comportamento e DOM, que representa a estrutura de documentos 

XML e HTML  [JAVANOROESTE, 2006, p. 5]. 

 Para se obter o máximo do AJAX, é necessário compreender os quatro princípios que 

define o AJAX [CRANE, PASCARELLO, JAMES, 2007, p. 11]: 

• O navegador hospeda um aplicativo, não o conteúdo; 

• O servidor entrega dados, não conteúdo; 

• A interação do usuário com o aplicativo pode ser fluente e contínua; 

• Isso é programação e requer discipina. 

 

6.1 O navegador hospeda um aplicativo, não o conteúdo 

 

 Numa aplicação web clássica baseada em páginas, o navegador é efetivamente um 

terminal burro. Ele não sabe nada sobre o que o usuário está realmente realizando em suas 
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ações conseqüentes. Todas essas informações são retidas no servidor web, tipicamente na 

sessão do usuário. 

 Quando o usuário efetua login ou de outro modo inicializa uma sessão, vários objetos 

do lado do servidor são criados, e ao mesmo tempo, a home page é apresentada ao navegador, 

em um fluxo de marcação HTML que mistura apresentação de texto padronizado, dados 

específicos do usuário e conteúdo como uma lista de recém-visualizados. 

 Toda vez que o usuário interage com o site, um outro documento é enviado ao 

navegador, contendo a mesma combinação de texto padronizado de dados. O navegador 

então, descarta o documento antigo, e exibe o novo. Quando o usuário efetua logout ou fecha 

o navegador, o aplicativo fecha e a sessão é destruída. 

 O AJAX move parte da lógica do aplicativo para o navegador, assim quando o usuário 

efetuar login, um documento mais complexo é entregue ao navegador. Esse documento 

permanecerá com o usuário por toda sessão, e sabe como responder às interações do usuário e 

é capaz de decidir se deve tratar ele mesmo os dados inseridos pelo usuário ou passar uma 

solicitação para o servidor ou fazer combinação de ambos. 

 

6.2 O servidor entrega dados, não conteúdo 

 

 Como observado, o aplicativo Web clássico apresenta a mesma interação de texto 

padronizado, conteúdo e dados em cada passo. Quando o usuário realiza uma ação, é 

necessário responder com o valor atualizado sobre a ação ou informar se alguma coisa deu 

errado. 

 Em AJAX, essa mesma ação pode comportar-se de forma mais inteligente, por meio 

de remessas de solicitações assíncronas ao servidor. O cabeçalho, o histórico de navegação, e 

outras características do layout da página estão todas carregadas, portanto o servidor necessita 

enviar de volta somente os dados relevantes. 

 Uma aplicação AJAX poderia fazer isto de vários modos, como por exemplo, devolver 

um fragmento de JavaScript, um fluxo de texto simples, ou um pequeno documento XML. O 

tráfego tem sua maior intensidade no início, com um grande e complexo cliente sendo 

entregue em uma única explosão, quando o usuário entra. As comunicações subseqüentes com 

o servidor são muito mais eficientes. Para uma aplicação pequena, o tráfego cumulativo pode 
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ser menor em uma aplicação de página web convencional. Mas conforme o tamanho médio 

do tempo de interação aumenta, o custo da largura de banda da aplicação Ajax se torna menor 

do que sua aplicação clássica equivalente.  

 

6.3 A interação do usuário com o aplicativo pode ser fluente e contínua 

 

 Um navegador web oferece duas maneiras de enviar entradas de dados para um 

outro computador: com os hyperlinks e formulários HTML.  

 Os hyperlinks podem ser carregados com parâmetros CGI (Common Gateway 

Interface – Interface de Comunicação Comum) apontando para páginas dinâmicas ou 

servlets4. Os controles de formulário oferecem um subco4njunto básico de componentes 

padrões de interface com o usuário: caixas de texto, caixas de checagem e botões de rádio, 

além de listas de seleção. Os formulários, assim como os hyperlinks, apontam para URLs 

(endereços de páginas da web) residentes no servidor. 

 Alternativamente, os hyperlinks e os controles de formulário podem apontar para 

funções em JavaScript. Isto é uma técnica comum em páginas web para prover uma validação 

de formulário rudimentar em JavaScript, verificando campos vazios, valores fora de intervalo, 

e assim por diante, antes de submeter os dados para o servidor. Estas funções JavaScript 

existem somente enquanto a própria página existe e é substituída quando a página efetuar o 

seu envio. 

 Enquanto a página está sendo enviada, o usuário aguarda a sua resposta. A página 

anterior pode ainda estar visível por algum tempo, e o navegador pode até permitir que o 

usuário clique em qualquer um dos links visíveis, mas se assim for feito, produzirá resultados 

imprevisíveis e até entornar em uma confusão com a sessão no servidor.  

 Devido ao fato do AJAX poder enviar dados assincronamente, os usuários podem 

executar ações rapidamente. Sendo que se o código da aplicação do lado do cliente for 

robusto, ele tratará facilmente as ações executadoas pelo usuário também de forma rápida. 

                                                 
4 Servlet é uma tecnologia que insere novos recursos a um servidor. As aplicações baseadas no Servlet geram 
conteúdo dinâmico (normalmente HTML) e interagem com os clientes, utilizando o modelo request/response.
  



 Artigo publicado na Revista CEPPG – Nº 20 – 1/2009 – ISSN 1517-8471 – Páginas 196 à 208. 

Revista CEPPG – CESUC – Centro de Ensino Superior de Catalão , Ano XI, Nº 20, 1º Semestre/2009 

 A segunda vantagem do AJAX é a associação de eventos a um maior número de 

ações do usuário. Os conceitos mais sofisticados de interface com o usuário, assim como 

“arrastar e soltar”, se tornam praticáveis, trazendo as experiências dessas interfaces em pé de 

igualdade com os controles de aplicações desktop. Da perspectiva de usabilidade, esta 

liberdade não é importante somente porque ela permite exercer a imaginação, mas porque 

permite a todos combinar a interação do usuário e as solicitações ao servidor de maneira mais 

completa. 

 Para comunicar com o servidor em uma aplicação web clássica, necessita-se clicar 

em um hyperlink ou submeter um formulário, e então aguardar. No entanto, este método 

interrompe a interação com o usuário. Em contraste, a possibilidade de se comunicar com o 

servidor em resposta a um movimento ou arraste do mouse, ou até quando algo é digitado, 

habilita o servidor a trabalhar juntamente com o usuário. 

 

6.4 Isso é programação e requer disciplina 

 

 Aplicativos Web clássicos fazem uso de JavaScript em certas ocasiões, para 

adicionar características avançadas e exageradas de um programa, agregando-as nas páginas. 

O modelo baseado em páginas evita que qualquer uma destas melhorias produza um longo 

atraso no retorno ao usuário, o qual limita as utilidades para as quais elas podem ser 

oferecidas. Isto faz com que o JavaScript recebesse injustamente uma reputação de linguegem 

de programação trivial e de baixo nível, sendo mal vista pelos desenvolvedores sérios. 

 Codificar uma aplicação AJAX é algo completamente diferente. O código que é 

fornecido quando os usuários iniciam a aplicação deve executar até que seja encerrada, sem 

interrupção, sem diminuição de velocidade, e sem produção de escapes de memória. Se o foco 

for o mercado de aplicações poderosas, então tem-se em vista muitas horas de intenso uso. 

Para atingir este objetivo, deve-se escrever códigos de alto-desempenho, e de fácil 

manutenção, usando a mesma disciplina e entendimento que é aplicado com sucesso às 

camadas do servidor. 

 A base de código será tipicamente mais ampla que qualquer código escrito para 

uma aplicação web clássica. Boas práticas na construção da base de código se tornam muito 

importantes. O código deve tornar-se, de preferência, responsabilidade de uma equipe e não 
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de apenas um indivíduo, criando edições de manutenibilidade, separações de interesses, 

estilos e padrões de codificação comum.  

 Uma aplicação AJAX, portanto, é uma porção de código funcionalmente 

complexa que comunica eficientemente com o servidor enquanto o usuário continua com seu 

trabalho. Ela é claramente uma descendência da aplicação clássica baseada em páginas, mas a 

similaridade não é mais forte do que entre um cavalinho de madeira e uma moderna bicicleta 

de passeio. Sustentando essas diferenças em mente que ajudará a criar aplicações web 

verdadeiramente convincentes. 

 

7. Considerações Finais 

 

 O ponto principal da Web 2.0 é o envolvimento de pessoas no processo de 

desenvolvimento. Ocorreu uma migração para a Web Social voltada para a colaboração, 

participação e descentralização. Desta forma, a Web passou de uma ferramenta para uma 

plataforma, que dá suporte ao desenvolvimento de inúmeros serviços e integração dos 

mesmos. 

 Como toda nova tecnologia, a Web 2.0 tem seus prós e contras, abrindo margem 

para discussões entre programadores e desenvolvedores web. Porém por ter interfaces mais 

intuitivas e naturais, fluxo baseados em dados e não em páginas, não necessitar de plugins, 

reduzir carga na rede, a Web 2.0 prova ser muito mais eficiente que o modelo de aplicações 

web tradicional. 

 Enfim, o fato é que a web nunca parou de evoluir, o termo Web 2.0 certamente 

ajudou a consolidar esta nova percepção de valor da internet, agora com modelos de negócio 

apresentando retornos reais.  
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