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RESUMO 

 

O uso dos sistemas computacionais e das recentes tecnologias em rede tem promovido uma 
série de transformações sociais, políticas, econômicas, culturais e comportamentais. A medida 
em que têm alterado os processos de comunicação do homem e suas interações sociais estas 
tecnologias têm exercido um papel crucial na organização da sociedade e produzido 
demandas por novos avanços nesta área. Neste cenário vemos uma forte necessidade do 
desenvolvimento de sistemas computacionais autônomos que possam auxiliar as pessoas nas 
suas atividades, profissionais e pessoais, de comunicação, acesso e busca de informações dado 
que, diante do crescente volume disponível, estas atividades são cada vez mais consumidoras 
do seu tempo livre. É importante também que estes sistemas sejam desenvolvidos visando 
reduzir a necessária manipulação direta do usuário sobre eles explorando assim a capacidade 
do usuário influenciar na modificação imediata da forma e do conteúdo de um ambiente 
computacional. Nesta perspectiva, esta pesquisa discute a capacidade da tecnologia de 
Agentes Inteligentes de oferecer softwares que possam utilizar o potencial de interatividade 
dos sistemas computacionais e contribuir para melhorar a comunicação entre os usuários e 
estes sistemas. Frente ao impacto provocado pela crescente expansão da Internet nos últimos 
anos, este estudo tem como pano de fundo a comunicação nas relações comerciais dadas nesta 
rede através do Comércio Eletrônico, com enfoque nas transações entre usuários e 
organizações. Paralelamente a pesquisa mostra vantagens, pontos negativos e desafios da 
tecnologia de Agentes Inteligentes e algumas aplicações comercialmente disponíveis. Esta 
discussão possibilita verificar a capacidade dos Agentes Inteligentes explorarem o potencial 
de interatividade das mídias digitais, oferecendo conteúdo personalizado na comunicação do 
usuário com os sistemas. Além disso, as aplicações disponíveis indicam que eles podem 
auxiliar as pessoas na execução de tarefas computacionais repetitivas ou altamente 
consumidoras da sua atenção. 

Palavras-chave: Interatividade, Internet, Agentes Inteligentes. 
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ABSTRACT 

 

 

The use of computational systems and recent network technologies have been promoting a 
series of social, political, economical, cultural and behavioral transformations. At the same 
time that these technologies have been altering man's communication processes and his social 
interactions, they have been playing a crucial role in the organization of society and producing 
demands of new advances in this area. In this context, we see a great necessity for the 
development of computational systems that can help people in their professional and personal 
activities of communication, access and search of information. These activities consume 
people’s free time due to the growing available volume. It is important that these systems be 
developed seeking to reduce the necessity of user's direct manipulation of such systems thus 
exploring the capacity of the user to influence in the immediate modification of form and 
content of a computational environment. In this perspective, this thesis discusses the ability of 
Intelligent Agents technology to offer software that can use the interactivity potential of 
computational systems and that can contribute to improve the communication between users 
and these systems. From the impact provoked by the rising expansion of the Internet in the 
past years, this study has, as its background, the commercial relationships on the Internet 
through electronic commerce. It also focuses on the transactions between users and 
organizations. Furthermore, this research shows advantages, negative points, and challenges 
of this technology and some commercially available applications. This discussion enables the 
verification of Intelligent Agents’ ability to explore the interactivity potential of digital media 
by offering personalized content in the user's communication with systems. Moreover, the 
Agents applications indicate that they can aid either people in the execution of repetitive 
computational tasks or their time-consuming activities. 

Key words: Interactivity, Internet, Intelligent Agents. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A gente estancou de repente 

Ou foi o mundo então que cresceu 

.............................................. 

Roda mundo, roda-gigante 

Roda-moinho, roda pião 

O tempo rodou num instante 

Nas voltas do meu coração” 

Chico Buarque de Hollanda 

 

 

Desde os primórdios da história da humanidade até os dias atuais, o uso de dispositivos 

técnicos vem contribuindo para modificar o modo de vida do homem e suas relações sociais. 

O que atualmente se mostra diferente e impressiona é a velocidade com que os recentes 

avanços tecnológicos têm ocorrido e as significativas conseqüências transformadoras 

advindas desta evolução. 

Os novos recursos oferecidos pelo desenvolvimento de novas tecnologias principalmente 

nas áreas das ciências exatas, como os sistemas computacionais e as tecnologias em rede, têm 

influenciado na conformação da nossa sociedade gerando atividades e novas demandas que 
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por sua vez retroalimentam o sistema. Dito de outra forma, as tecnologias conformam a 

sociedade em grande velocidade, ao mesmo tempo em que são conformadas por ela. 

Trazendo para o foco central as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC1), objeto 

desta pesquisa, Santaella (2001) afirma que à medida em que têm conseguido alterar os 

processos de comunicação do homem e suas interações sociais, elas têm exercido um papel 

estruturante na organização da sociedade e da nova ordem mundial. No contexto das 

transformações atuais a autora assevera que a sociedade informacional e comunicativa na qual 

estamos inseridos não pode ser explicada “à margem do substrato infraestrutural que lhe dá 

suporte, a revolução digital” (Santaella, 2001, p. 78). Para ela, o papel desempenhado pelos 

meios de comunicação teleinformáticos passou a ser de tanta importância a ponto de se poder 

afirmar que, sem eles, o fenômeno da globalização nas suas dimensões econômicas, políticas 

e culturais não teria sido possível.  

Segundo Castells (1999), uma das características desta revolução digital é a crescente 

convergência de tecnologias de informação e comunicação para a formação de um sistema 

altamente integrado, com o crescimento da utilização de tecnologias em rede, em destaque a 

Internet, e de tecnologias móveis. Também para ele, o surgimento de um novo sistema 

eletrônico de comunicação, caracterizado pelo seu alcance global e pela integração de todos 

os meios de comunicação e interatividade potencial, está mudando e mudará para sempre 

nossa cultura – cultura entendida aqui como sistema de valores, crenças e significados que 

surgem, se exprimem e se difundem nas classes e grupos sociais. 

No cenário das transformações mais recentes, Castells (1999) indica que características 

inerentes a este sistema, como a universalidade da linguagem digital e a lógica pura dos 

processos de troca de informações em rede, vêm configurando-o como o novo padrão de 

comunicação global, compelindo todos a participarem cada vez mais ativamente deste 

ambiente integrado. 

Para iniciar a nossa argumentação, gostaríamos de expor algumas premissas que 

fundamentam todo o nosso trabalho. A primeira delas é que, no contexto atual, além de ser 

cada vez mais importante compreender as recentes mudanças promovidas pelos avanços da 

teleinformática nos meios de comunicação, faz-se também necessário participar do ambiente 

                                                 
1 Na bibliografia da área, também são encontradas referências ao termo Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (NTIC) ou Tecnologias de Comunicação e Informação (TCI). 
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integrado em rede, a Internet. Adicionalmente, a inserção do participante requer sua 

cooperação de forma a promover o desenvolvimento deste ambiente. Por estes motivos e pelo 

confesso fascínio exercido pelo potencial de comunicação e interação da rede mundial de 

computadores, a Internet, neste trabalho, estamos utilizando-a como cenário de discussões das 

nossas hipóteses. Por entendermos que a atividade comercial é um dos principais elementos 

articuladores das dimensões sociais, culturais e políticas da sociedade, elas serão abordadas 

sob esta perspectiva. Da premissa acima pensamos que, para se adaptarem ao cenário 

globalizado atual, as estratégias organizacionais têm sido elaboradas com base na necessidade 

de falar a “língua” das redes telemáticas e de promover integração entre os agentes envolvidos 

no sistema. Assim, utilizamos o Comércio Eletrônico como pano de fundo para discussões 

sobre as propostas das TIC para aplicação neste panorama, com vistas a ganhos para as partes 

envolvidas. Objetivando então fazer parte do ambiente de trocas eletrônicas e promover as 

potencialidades da comunicação da rede, vemos que as iniciativas comerciais na Internet têm 

feito uso intensivo de novas tecnologias para o seu desenvolvimento. A escolha das 

organizações de Comércio Eletrônico se deu principalmente por sabermos da capacidade 

destas efetuarem investimentos substanciais em tecnologias mais avançadas para melhoria dos 

processos de comunicação, já que instituições de outra natureza dificilmente poderiam arcar 

com os altos custos envolvidos. 

Com o avanço que temos observado nos dispositivos técnicos que provêem o acesso e a 

participação de pessoas e empresas na Internet, melhoram continuamente os serviços que são 

providos através das infra-estruturas de redes (fibras óticas, cabos coaxiais, pares trançados, 

roteadores, switches2) e infra-estruturas de telefonia. Vemos também crescer o volume de 

dados disponibilizados na Internet e o aumento no número de ligações entre as diversas fontes 

de informação a ponto da abundância disponível nos causar problemas para buscar e tratar 

estas informações. 

 

                                                 
2 Roteadores (hubs) são equipamentos que possibilitam a interligação de duas ou mais redes distintas, de forma 
que as estações possam se comunicar como se estivessem num mesmo ambiente. Para isto, contam com linhas 
telefônicas os canais de dados através de fibras ópticas. Similares aos roteadores os switches concentram as 
estações de uma rede local e possibilitam a comunicação entre elas porém, exercem sua função de maneira muito 
mais eficaz pois podem receber um pacote de dados e encaminhá-lo diretamente para a estação de destino, 
diminuindo colisões e tempo de acesso. Fonte: http://www.starlaser.com.br/delta/0905.htm e 
http://www.starlaser.com.br/delta/02.htm 
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De forma a acompanhar as melhorias técnicas, o volume de informações e a quantidade de 

interações possibilitadas pelos novos dispositivos, ainda não vemos porém o 

desenvolvimento, na mesma velocidade, das interfaces utilizadas na comunicação entre os 

usuários e os sistemas de informação que estes acessam cada vez que estão na rede. Queremos 

dizer que, mesmo com os enormes avanços ocorridos nas interfaces dos sistemas 

computacionais, principalmente o desenvolvimento da interface gráfica, elas continuam sendo 

elementos tangíveis compostos de botões, ícones, caixas de textos e links que, mesmo 

estimulando uma relação estética com a tecnologia, demandam uma manipulação direta do 

usuário para que alguma tarefa seja desempenhada, consumindo cada vez mais seu escasso 

tempo. Maes (2001) define a manipulação direta dos usuários sobre os sistemas como as 

ações físicas que estes precisam exercer (click no mouse, digitação, etc) para que obtenham os 

resultados desejados. Outra característica destes sistemas é que a interface, quase sempre 

elaborada como um conjunto de metáforas é apenas o lugar onde se afixam os resultados dos 

processos lógicos que estão ocorrendo em outro local, onde muito pouco ou nada o usuário 

pode interferir. 

Isto posto, nossa segunda premissa é que no contexto das transformações dos dispositivos 

comunicacionais as interfaces deixam de ser apenas uma espécie de espécie de “membrana” 

externa, que provê acesso dos usuários aos sistemas para desempenhar um papel crucial de 

“lugar” de diálogo e negociação nestes sistemas que, segundo Bairon teriam a vocação de 

“traduzir, articular espaços, colocar em comunicação duas realidades diferentes”(1995, p. 18). 

Com a Internet sendo analisada atualmente, segundo Tavares (2002), como uma mídia que 

promove um modelo circular de comunicação, aquele que possibilita um ponto de 

dissolvência nas figuras ou papéis do emissor e receptor das mídias tradicionais, entendemos 

que faz-se necessário que suas interfaces possam ser capazes de operar como um ambiente 

transparente para o diálogo, que possam agir como o local de imersão dos usuários nos 

sistemas de informação computacionais. 

Como terceira premissa, acreditamos que os problemas atuais das pessoas envolvidas no 

ambiente descrito acima também são fatores importantes a considerar nos processos de 

integração e cooperação propostos. Entre eles citamos a falta de tempo e a crescente 

dificuldade na busca e tratamento de informações úteis para o desempenho das suas atividades 

como algumas das mais urgentes. Desta forma queremos propor que, provenientes deste tipo 
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de situação, em muitos casos, as demandas atuais dos usuários dos sistemas computacionais 

são a comunicação interativa e personalização de interfaces e conteúdo. 

Dentre as novas perspectivas de diversas áreas de estudo, universidades e institutos de 

pesquisa em Inteligência Artificial (IA) vêm desenvolvendo uma tecnologia que tem chamado 

especial atenção dado o seu potencial de aplicação na elaboração de interfaces em sistemas 

computacionais comerciais. Trata-se dos Agentes Inteligentes, softwares de assistência, com 

autoridade delegada por seus donos, que auxiliam os usuários na realização de tarefas 

computacionais e possibilitam também, através da interface personalizada, melhorar a 

comunicação entre usuários e sistemas de informação. 

Como objetivo geral desta pesquisa bibliográfica destacamos a discussão sobre a 

capacidade das aplicações da tecnologia de Agentes Inteligentes em utilizar o potencial de 

interatividade provido pelos sistemas computacionais em rede e também em oferecer auxílio 

na execução de tarefas que exigem a manipulação direta destes sistemas. De maneira geral, 

estamos utilizando o conceito definido por Steuer (1992), que relaciona interatividade à 

extensão do quanto um usuário pode participar ou influenciar, na modificação imediata da 

forma e do conteúdo de um ambiente computacional. Tão crítica no processo de comunicação 

humana, ironicamente, a implementação da interatividade tem sido uma das maiores 

dificuldades encontradas pelos especialistas em webdesign e interfaces mediadas por 

computador. 

Outros objetivos são: ampliar a discussão sobre o conceito de interatividade das mídias 

digitais em rede, mostrar vantagens e pontos negativos do uso da tecnologia de Agentes 

Inteligentes, algumas aplicações já comercialmente disponíveis e algumas sugestões de novas 

a serem desenvolvidas. 

No presente estudo a hipótese primária é que a tecnologia de Agentes Inteligentes ou 

simplesmente Agentes, com as aplicações atualmente desenvolvidas, exploram a 

interatividade na comunicação entre usuários e sistemas computacionais e podem assim 

contribuir para melhorar os processos de troca de informações entre eles, promovendo o 

desenvolvimento das comunicações em rede. 

Nossa hipótese secundária é que estes Agentes estão em consonância com outras 

necessidades e anseios dos usuários da Internet, em especial aqueles citados na nossa terceira 



 

 

20

premissa e podem ser úteis na otimização do tempo demandado dos usuários para a busca e 

recuperação da informação que lhe é relevante, no ambiente globalizado de comunicação. 

Para uso no Comércio Eletrônico, os Agentes Inteligentes são softwares que, através de 

análise das interações entre o usuário e a interface do site3 das organizações, podem detectar 

um padrão de comportamento visando estabelecer uma comunicação endereçada aos possíveis 

interesses do usuário. Além da possibilidade de identificar padrões, estes softwares também 

podem ser previamente alimentados com informações de usuários que explicitem suas 

preferências. 

Como aplicações que podem ser desenvolvidas utilizando esta tecnologia podemos citar 

páginas dinâmicas criadas por sites de Comércio Eletrônico, a partir do perfil do usuário, de 

forma a aumentar a relevância pessoal do conteúdo apresentado, além dos rastreadores dos 

mecanismos de busca da Web4 na elaboração dos seus bancos de dados. Para nós, nestas 

aplicações estes sistemas utilizam eficientemente o potencial interativo, imediato e dinâmico 

das redes telemáticas, na melhoria da comunicação existente entre os usuários e os sistemas 

computacionais. 

De uma maneira geral, estes softwares podem ser programados para realizar um conjunto 

de atividades de maneira autônoma, com o objetivo de liberar os usuários para a realização de 

outras tarefas. Também oferecem soluções para a realização de tarefas computacionais 

visando reduzir o trabalho repetitivo executado pelo homem ou facilitar a execução do 

trabalho computacional rotineiros dos mesmos. 

Adicionalmente à utilização destes softwares no Comércio Eletrônico, atualmente eles 

vêm sendo utilizados em muitas áreas com perspectiva de expansão. Algumas delas são: 

produção de jogos de computador, cinema interativo, controle autônomo de veículos e 

espaçonaves, elaboração de interfaces para usuário, gerenciamento de processos industriais, 

disparo de ações sob determinadas condições atendidas e uma série de outras. 

                                                 
3 Palavra já de domínio público que significa uma coleção de documentos ou também chamadas de páginas de 
uma pessoa, empresa, organização, etc, publicadas na Internet, elaborados em uma linguagem padrão para 
Internet denominada HTML (HyperText Markup Language). 
4 Forma abreviada de World Wide Web, um dos recursos mais utilizados da Internet e responsável pela 
popularização da mesma. A Web é um sistema hipermídia para a recuperação de informações através da Internet. 
A partir deste ponto poderá ser utilizada neste trabalho como sinônimo de Internet. 
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Como usuários ativos do sistema integrado de comunicação propiciado pelas redes 

telemáticas, mais uma vez as organizações de Comércio Eletrônico tornam-se alvo fácil para 

o direcionamento de questões relacionadas às demandas por melhorias nos processos de 

comunicação ocorridos na Internet entre os diversos agentes envolvidos, que pode se 

constituir num dos motivos que estão conduzindo-as a fazer uso mais intensivo e apropriado 

de aplicações de tecnologia de informação e de comunicação. 

No percurso que fazemos para explorar nossas premissas e demonstrar nossas hipóteses, 

em nosso quadro teórico de referência abordamos no capítulo 1, uma visão geral das 

transformações mais recentes nas áreas da comunicação e da informática, seus avanços e 

características, tentando evidenciar a existência de novas tendências que renovam os modelos 

de distribuição de comunicação e processamento de informações e as novas demandas dos 

usuários dos sistemas computacionais em rede. 

No capítulo 2, procuramos estabelecer um paralelo entre os avanços ocorridos nestas áreas 

e ainda as mudanças ocorridas com a revolução tecnológica nos processos produtivos 

industriais e nos sistemas de gestão das organizações. Por termos escolhido o Comércio 

Eletrônico para ilustrar o uso dos Agentes Inteligentes na promoção da comunicação 

interativa, entendemos ser necessária uma rápida conceituação desta recente atividade 

comercial. Assim, fazemos um panorama geral do mesmo, citando características, vantagens, 

desafios, peculiaridades e perspectivas que suscitem ações de caráter técnico gerencial e 

principalmente de comunicação organizacional e que devem ser foco de atenção por parte dos 

investidores nesta área, com o objetivo de situar o leitor no mais novo canal de negócios das 

organizações. Não esquecendo dos problemas, ainda sem solução definitiva ou confiável do 

Comércio Eletrônico, como segurança e privacidade, exploramos estes e outros aspectos sem 

a pretensão de esgotar as abordagens sobre o tema, mas sim oferecendo a contextualização 

necessária para as discussões subseqüentes. 

No capítulo 3, apresentamos algumas repercussões dos avanços ocorridos na indústria, na 

informática a na comunicação, apontando que as mudanças atualmente em curso nas TIC são 

advindas da necessidade de adaptação das organizações e da sociedade a esse novo panorama 

num processo circular de alimentação por novos dispositivos que por sua vez geram novas 

demandas.  
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No capítulo 4, discutimos sobre o potencial interativo das mídias digitais e as 

possibilidades de melhoria da comunicação, através da oferta de conteúdo personalizado. 

Buscamos definir o termo interatividade, tão central para este trabalho, pretendendo mostrar 

como as interfaces disponíveis pelas tecnologias mais recentes e avançadas contribuem para 

facilitar o uso dos sistemas computacionais que, juntamente com as necessidades dos 

usuários, promovem demandas de desenvolvimento de novos sistemas. 

No capítulo 5, apresentamos os Agentes Inteligentes, suas classificações, características e 

aplicações, que possam subsidiar nossa discussão sobre o uso dos Agentes Inteligentes como 

ferramenta para o desenvolvimento da comunicação interativa entre usuários e organizações. 

Além dos benefícios oferecidos, discutimos também seus desafios e as barreiras que ainda 

precisam ser vencidas para uma melhor utilização desta tecnologia. Paralelamente apontamos 

outras aplicações de Agentes que podem contribuir para a otimização do trabalho humano. 

Por fim, apresentamos nossas conclusões acerca do tema discutido, identificando 

perspectivas que possam servir como base de discussão para trabalhos ou pesquisas futuras na 

área. 

Nos anexos estão incluídas ilustrações que visam facilitar o entendimento do trabalho, 

familiarizando o leitor com as interfaces de Agentes Inteligentes disponíveis em sites na 

Internet e mostrando que esta tecnologia não está tão distante como possivelmente se acredita. 

As ilustrações servem também como forma de comprovação empírica de fatos apresentados 

no corpo desta pesquisa. 

Antes de partirmos para a abordagem proposta acima, completando nossa metodologia, 

gostaríamos de falar dos desafios e motivações do desenvolvimento de pesquisa numa área 

que se encontra em constante transformação, a das “Novas” Tecnologias de Informação e 

Comunicação. Dada a intensidade e velocidade das transformações, na nossa visão, 

constantemente contaminada pela onda de inovação, este ritmo, muitas vezes já passa a ser 

considerado como natural e a perder o status de novidade. Assim, fazer distinção entre 

modismo, tendências, inovação e perspectivas, no momento atual, é tarefa cada vez mais 

complexa. Por fazermos parte deste ambiente em mudança, também podemos ter direcionado 

algumas das proposições pela análise das questões sob uma perspectiva particular. 
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Por estarmos transitando entre as áreas de informática, administração e comunicação, 

algumas vezes poderemos ter pecado pela falta ou pelo excesso na definição de termos 

técnicos presentes neste trabalho. A falta talvez se deva ao fato de que muitos dos termos 

utilizados são amplamente utilizados na nossa área de origem, a informática, o que lhes 

confere o caráter de termo comum. O excesso pode ser atribuído à dificuldade de prever o que 

deve ou não ser explicado. Também, mesmo que hoje exista um entendimento de que é cada 

vez mais necessário estar a par dos processos de inclusão da informática em diversas áreas e 

fortemente na área da comunicação, o crescente e rápido desenvolvimento da área pode trazer 

dificuldades para algum leitor na compreensão de alguns dos termos técnicos utilizados. 

No que diz respeito à produção acadêmica podemos pontuar o benefício do aumento da 

massa crítica de estudo nesta área de tanta relevância atual e futura, já que, comparado à sua 

dimensão e taxa de crescimento, pouco se tem estudado sobre assunto tão vasto e tão rico de 

ser explorado. Este fato, muitas vezes, justifica até mesmo a dificuldade de fazer uma 

limitação do assunto abordado por um projeto de pesquisa, dada a capacidade de exploração 

da área. 

Como motivações, citamos o inquestionável potencial da Internet, como ambiente da 

comunicação contemporânea e global, que a cada momento se confirma como parte do nosso 

dia-a-dia. A título de informação prévia, alguns dados importantes na avaliação do 

crescimento da Internet são relativos ao número de usuários da rede. Numa média dos 

resultados publicados pelos institutos de pesquisa Nua e Nielsen-Netratings5, em abril de 

2002, o número de usuários era de aproximadamente 500 milhões no mundo e 9 milhões no 

Brasil. O gráfico abaixo ajuda a demonstrar a expectativa de crescimento nos próximos anos. 

                                                 
5 http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.html e                                                                                  
http://www.nielsen-netratings.com/hot_off_the_net_i.jsp respectivamente. 
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A partir dessas estatísticas, não é muito difícil perceber a dimensão que a Internet vem 

tomando na nossa vida cotidiana, a ponto de arriscarmos dizer que é impossível não observar 

as alterações irreversíveis que ela vem causando nas esferas econômicas, trabalhistas, sociais, 

etc. Mesmo que estes números nos coloque entre os 15 países que mais utilizam a Internet no 

mundo, não nos esquecemos das desigualdades de acesso à rede e aos recursos por ela 

oferecidos, pela maior parte da nossa sociedade, aqueles ditos digitalmente excluídos. Por 

muitas vezes esta situação transparece mesmo que quem não estiver presente na rede estará 

totalmente “excluído”, que Lemos (2000) pode ter pretendido expressar com a frase “I link 

therefore I am”6. 

Não alheios a estas preocupações, neste trabalho optamos por não direcionar o estudo para 

as questões sócio-econômicas envolvidas. Lembramos assim que referências, neste trabalho, a 

usuários, consumidores e pessoas não contemplam esta parcela marginal. 

                                                 
6 “Conecto, logo existo”. [Tradução da autora]. Este foi o entendimento dado à citação, que faz parte da página 
pessoal de Lemos (2000) na Internet. 

Figura 1. Gráfico do número de usuários da Internet no Brasil e no mundo. Fontes: 
               No mundo: Computer Industry Almanac http://www.c-i-a.com/ 
               No Brasil: International Data Corporation. http://www.idc.com 



 

 

25

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO: PARALELOS E PERSPECTIVAS 

 

"Eu quero entrar na rede pra contactar 

os lares do Nepal, os bares do Gabão" 

Gilberto Gil 

 

 

É consenso, entre os estudiosos da área, que as tecnologias de informação e de 

comunicação têm avançado significativamente nas últimas décadas e mostram tendências de 

continuidade. Tamanhas são as conseqüências que estes avanços têm produzido na sociedade, 

não só pelas evoluções propriamente ditas mas também pela velocidade com que elas têm 

ocorrido, que já têm dado motivos para que diversas áreas de estudo como a psicologia, a 

sociologia e a antropologia se debrucem sobre as influências das TIC na vida do homem. 

Neste capítulo e também no próximo fazemos um panorama geral dos avanços ocorridos nesta 

área demonstrando as novas tendências observadas nestas áreas de forma a termos subsídios 

para as discussões posteriores. 

Considerando a evolução nas TIC e suas conseqüências, fazemos esta análise sob uma 

perspectiva indicada por Cardoso (2001) de perceber que existem características semelhantes 

nos processos de transformação na área de informática e seus sistemas de informação e a área 

de comunicação ao longo do tempo. Esta análise não pretende dar conta da vasta proporção de 
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mudanças pelas quais passaram as áreas de comunicação e de Tecnologia da Informação (TI), 

e nem das complexas conseqüências destas nas dimensões sócio-antropológicas, mas sim 

permitir um mapeamento que sirva como orientação para compreender por que os modelos 

hegemônicos atuais de comunicação se mostram insuficientes para a nossa sociedade e 

também por que o potencial de comunicação e interatividade das redes temáticas é tão 

promissor. 

 

1.1 O DECLÍNIO DA HEGEMONIA DO MODELO DIFUSOR DOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO 

 

O século XX pode ser dito como um período de intensa disseminação de informação 

através de meios difusores de massa. Praticamente por todo ele, se percorrermos os principais 

meios de comunicação disponíveis, veremos a predominância do formato broadcasting7 como 

modelo de distribuição de informações, tendo estes meios sido, em parte, responsáveis por 

alterações na estrutura da sociedade que dizem respeito ao desarranjo das formas sociais mais 

comunitárias e a formação de uma sociedade massificada pelos meios difusores.  

Na lista proposta por Cardoso (2001), que inclui os periódicos impressos - mais 

expressivamente o jornal -, o telefone, o cinema, o rádio e a televisão como os cinco 

principais meios de comunicação dos últimos 150 anos, podemos constatar a hegemonia do 

modelo de difusão “um-para-todos” no qual uma mídia coleta, seleciona, “processa” dados ou 

informações e depois opera como um centro distribuidor destas informações para uma grande 

audiência considerada mais ou menos homogênea, a sociedade em massa. À exceção, dentre 

os meios acima, é o telefone que vem demonstrando seu caráter dialógico, e mesmo assim, na 

maioria das vezes, na comunicação entre um emissor e um receptor, o modelo “um-para-um”. 

Desta forma, o autor afirma que os meios de comunicação predominantes do século passado 

fizeram prevalecer a audiência em detrimento ao encontro, o espectador em lugar do 

                                                 
7 Broadcasting: Modelo de distribuição de informação para uma ampla área ou audiência. Dicionário 
Michaelis/UOL – CD-ROM. 
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interlocutor, estabelecendo uma restrição à dimensão dialógica da comunicação, ou seja, 

àquela dimensão que lhe confere o sentido de encontro, troca e interlocução.  

Com esta análise, se o século XX foi marcado pelos dispositivos difusores da 

comunicação, no início deste século as necessidades se mostram outras e os atuais avanços 

promovidos pelas TIC e as características das mídias em expansão já acenam para a 

possibilidade do resgate do caráter dialógico dos meios de comunicação em todos os espectros 

da sociedade de modo a atender às novas demandas. 

Segundo Cebrián (1999), o desenvolvimento dos meios de comunicação e a expansão das 

tecnologias em rede têm provocado uma desvalorização do processo de disseminação da 

informação de uma fonte única para uma audiência de massa, para a busca individual e 

interação entre as fontes. 

Apontando o declínio da prevalência da difusão de massa, a personalização e a 

interatividade na comunicação há muito já mostram o seu poder de influência na cultura de 

massas. Santaella (2001) acredita que: 

Nas máquinas de xerox em cada canto e cada esquina, desmembrando os livros 
em infinidade de pedaços para atender necessidades personalizadas, nos jogos 
eletrônicos e no vídeo cassete, transformando os usos até então hegemônicos do 
aparelho de televisão, enfim, na multiplicação crescente dos canais de TV a cabo, a 
cultura do disponível começou a contaminar a cultura de massas com o vírus da 
personalização comunicativa. (Santaella, 2001, p. 68) 

 

Outra autora que também aposta na demanda emergente dos usuários por um sistema de 

comunicação interativo é Françoise Sabbah apud Castells (1999), que assevera que a nova 

mídia determina uma audiência segmentada, diferenciada, que embora maciça em termos de 

números, já não é uma audiência de massa em termos de simultaneidade e uniformidade da 

mensagem recebida. Para ela a nova mídia não é mais uma mídia de massa no sentido 

tradicional do envio de um número limitado de mensagens a uma audiência homogênea, pois 

devido à multiplicidade de mensagens e fontes, a própria audiência tornou-se mais seletiva. A 

audiência visada agora tende a escolher suas mensagens aprofundando assim sua segmentação 

e intensificando o relacionamento individual entre o emissor e o receptor. 

Mesmo podendo representar um desafio para os meios de comunicação, que não estão 

acostumados a atender a indivíduos e sim à uma grande massa ou, nos melhores casos, a um 

nicho de mercado, as tecnologias digitais e em rede, no centro da discussão a Internet, 
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apontam para novas formas midiáticas, no modelo descentralizado, interativo e personalizado. 

Dito por Levy (1999), temos: 

O rádio e a TV são estruturados segundo o princípio um – todos: um centro 
emissor envia suas mensagens a um grande número de receptores passivos e 
dispersos. O correio ou o telefone organizam relações recíprocas, entre 
interlocutores, mas apenas para contatos de indivíduo a indivíduo, ou ponto a ponto. 
O ciberespaço torna disponível um dispositivo comunicacional original já que ele 
permite que comunidades constituam de forma progressiva e de maneira cooperativa 
um contexto comum (dispositivo todos – todos) (LEVY, 1999, p. 63) 

Também nesta linha, temos a assertiva de Lemos (1997), de que 

os novos media, como Internet por exemplo, permitem a comunicação 
individualizada, personalizada e, além do mais, bidirecional e em tempo real8. Com 
os novos media a ‘edição’ não é mais uma norma, e todos podem participar na 
produção e circulação da informação. O argumento, ou o discurso, da ‘comunicação 
interativa’ pode ser dificilmente contornado com um discurso da ‘informação 
centralizada distribuída’, que caracterizou a cultura de massa e do espetáculo do 
século XX. [...] A tecnologia digital proporciona, assim, uma dupla ruptura: no modo 
de conceber a informação (produção por processos micro-eletrônicos) e no modo de 
difundir as informações (modelo ‘Todos-Todos’). (LEMOS, 1997, s.p.) 

Felizmente as sucessivas segmentações na programação/notícias veiculadas pelas mídias 

são provas de que os responsáveis por estas estão, cada dia mais, compreendendo que as 

pessoas têm necessidades e preferências – e talvez sendo redundante, individuais – que 

apontam que os modelos predominantes atuais de comunicação se mostram insuficientes para 

atender às novas necessidades da sociedade. 

Imaginando uma continuidade neste processo de comunicação personalizada, Negroponte 

(1995) afirma que: 

nossos bisnetos entenderão nossas idas ao teatro em horários fixos para nos 
beneficiarmos da presença coletiva de atores humanos, mas não compreenderão a 
recepção síncrona dos sinais de televisão na privacidade de nossos lares – pelo 
menos até contemplarem o modelo econômico bizarro por trás disso. (Negroponte, 
1995, p. 162) 

Mesmo que possa ser classificado pelo autor como um paradoxo às redes integradoras, 

estamos descobrindo que, crescentemente os destinatários primários das TIC são sobretudo os 

indivíduos e não os grupos. O telefone celular, o microcomputador ou computador pessoal 

(Personal Computer), o e-mail, a segmentação temática dos canais de TV e os walkmen, 

validam esta teoria e contribuem para novas possibilidades de personalização. Ainda segundo 

Negroponte (1995) vale observar também as alterações ou inversões nos meios físicos 
                                                 
8 A expressão, tal como é usada na informática e em outras áreas, serve atualmente para descrever sistemas, ou 
parte de sistemas, que executam serviços cujo tempo de resposta para o usuário é imediato. 
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utilizados para distribuição da tecnologia: aquelas que antes eram oferecidas via cabo, como o 

telefone, passam a ser oferecidas via ondas adquirindo um caráter móvel e pessoal. De 

maneira inversa, aquelas oferecidas via ondas, como a TV e sua distribuição em massa, 

passam agora a ser oferecidas através de cabos que possibilitam aumento no volume 

distribuído, gerando conseqüente aproveitamento dos diversos canais para personalização de 

conteúdo. Cabos e ondas, televisores e telefones, passam, assim, a complementarem uns aos 

outros nos possibilitando variações de mobilidade, personalização e interatividade. 

 

1.2 O MODELO DE PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE DADOS NA 

INFORMÁTICA 

 

Em destaque os últimos 50 anos de evolução9, na primeira fase, entre 1950 e 1960, 

quando já havia uma demanda por processamento de grandes quantidades de dados, 

principalmente contábeis, o modelo predominantemente utilizado pelas organizações que 

usavam a informática como suporte às suas atividades, era aquele em que os dados, para 

serem processados, eram organizados de forma seqüencial e em lotes isolados. Neste modelo, 

conhecido como Processamento Batch, a interface era constituída basicamente de cartões 

perfurados, papel impresso e fitas magnéticas. 

No período seguinte, transição entre a década de 60 e 70, caracterizado pela evolução dos 

computadores e o aumento da capacidade de processamento, vimos a implantação do 

processamento tipo Time-Sharing, em que o processador atende de forma compartilhada, 

como num sistema de rodízio, aos diversos processos ou requisições de usuários, através da 

distribuição do seu tempo entre eles.  

Até esta época, imperou um modelo de coleta, processamento e distribuição que pode ser 

comparado àquele modelo dominante das tecnologias de comunicação do século XX. Neste 

modelo, os dados eram coletados, formatados e adaptados para serem processados nos centros 

                                                 
9 Um mapeamento bastante amplo da evolução da informática pode ser encontrado em CARDOSO, Cláudio. 
Atrás do Trio Eletrônico. Negócios, Internet e Sistemas de Informação. Salvador: UFBA, 1999. Tese (Doutorado 
em Comunicação e Cultura Contemporânea), Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia, 1999. 
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de processamento de dados e similarmente aos centros difusores dos meios de comunicação, 

as informações geradas eram distribuídas a partir destes centros para as diversas áreas de 

interesse. 

Os constantes avanços no hardware e no software, gerando sucessivos avanços na 

capacidade computacional das máquinas, possibilitaram o desenvolvimento dos primeiros 

terminais interativos que permitiram a comunicação do usuário com o sistema central, 

inicialmente através de linhas de comunicação local e posteriormente através da interface 

gráfica. 

Como ilustração, vejamos o avanço ocorrido na área do processamento computacional 

disposto na figura 2. Ela é resultado da comprovação de uma crença proposta nos anos 60, 

pelo físico-químico Gordon Moore, co-fundador da empresa fabricante de processadores Intel 

que, na época, expôs uma teoria que continua válida até os dias atuais, conhecida como Lei de 

Moore. Nos anos 60, ela afirmava que, o poder de processamento dos computadores dobraria 

num período de 18 a 24 meses pela evolução do hardware, e ao invés de encontrar exceção, 

atualmente muitos pesquisadores sugerem que este tempo seja revisto e reduzido. O gráfico, 

em escala logarítmica no eixo das coordenadas, pode dar uma noção do motivo desta 

sugestão. 

 

 

Figura 2. Gráfico da evolução da capacidade de processamento dos dispositivos eletrônicos. 
   Fonte: http://www.intel.com/research/silicon/mooreslaw.htm 
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A evolução na capacidade de processamento e a redução do tamanho dos componentes 

possibilitaram também a migração dos, até então dominantes, sistemas centralizados e de 

grande porte, os mainframes, nos grandes e isolados CPD’s, para a distribuição do poder 

computacional através de redes. Podemos dizer que esta foi uma mudança crucial para as 

transformações que vieram a seguir apesar de, nesta época, ainda estar atribuído ao 

computador central a responsabilidade pela execução da maioria das atividades solicitadas 

pelos computadores periféricos, os chamados “terminais burros”. 

O desenvolvimento dos mini e microcomputadores na fase seguinte possibilitou 

descentralizar o controle do processamento da informação numa forma bem próxima do 

modelo em utilização na época atual. A hegemonia do modelo centralizado/difusor na 

informática começou assim seu declínio, e a partir de 1975 pudemos ver além da proliferação 

da capacidade de processamento da informação, um processo generalizado de migração das 

arquiteturas centralizadas para as descentralizadas. 

Desde então, os monitores gráficos vêm dominando todo o ambiente da informática e os 

projetos de sistemas de informação vêm sendo orientados à comunicação intuitiva e interativa 

com usuários e clientes finais. Eles também têm contribuído para que a cada dia os sistemas 

sejam mais facilmente acessados pelos usuários sem a necessidade de técnicos especializados 

na retaguarda. 

O modelo computacional adotado hoje se caracteriza pelo amplo domínio de sistemas com 

processamento distribuído, implementado sob a lógica do processamento múltiplo e 

cooperativo, num modelo chamado cliente/servidor. Neste modelo, um aplicativo servidor é 

aquele que recebe uma comunicação do aplicativo cliente, processa a solicitação e devolve as 

informações solicitadas. Na outra extensão, o aplicativo cliente faz uma solicitação quando da 

necessidade do usuário. 

Com o amadurecimento das TIC, na década de 80, iniciou-se um processo de conexão em 

redes locais, possibilitando a integração dos sistemas de informação antes geograficamente 

disperso, para redes de longas distâncias10 em todo o mundo. 

 

                                                 
10 Estrutura de Redes Locais ou LAN (Local Area Network) e Estrutura de Rede de longa distância ou WAN 
(Wide Area Network). 
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1.2.1 A evolução da Internet e da Web 

 

A maior, ou melhor, a integração de todas estas redes, a Internet, hoje trabalha com 

protocolos11 de comunicação - destacadamente o par TCP/IP (Transmission Control Protocol 

- Protocolo de Controle de Transmissão e o Internet Protocol - Protocolo da Internet) que 

juntos definem como o fluxo de informação é organizado na mesma. É a padronização 

provida por estes e outros protocolos que possibilita que as redes distribuídas ou as estações 

dos usuários se comuniquem umas com as outras. 

Como muitas das tecnologias que temos disponível hoje, a “idéia” da Internet também foi 

originada de necessidades bélicas. No final da década de 60, a Agência de Projetos de 

Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa do governo norte-americano, a DARPA 

(Defense Advanced Research Projects Agency), com objetivo de atender a fins militares de 

descentralização da informação, criou um conceito de rede em que todos os pontos se 

equivalem e não há um comando central. Estava criada a ARPANet , com base na tecnologia 

de comunicação por comutação de pacotes/mensagens que posteriormente foi subdividida 

entre Milnet (fins militares) e o que viria a se tornar a Internet de hoje. 

Se inicialmente ela foi utilizada pelos militares norte-americanos, logo as universidade e 

centros de pesquisa descobriram o potencial de comunicação da rede e também passaram a 

utilizá-la. Em 1987 foi liberado o uso comercial da Internet nos EUA. Foram lá que surgiram, 

em 1992, os primeiros provedores de acesso à Internet, permitindo seu uso pelos usuários 

domésticos. Segundo Araújo, Cardoso e Costa (2002), a rede foi implantada no Brasil, 

incluindo a Bahia, no período entre 1991 a 1993 como fase I do projeto da Rede Nacional de 

Pesquisa (RNP), para a comunidade acadêmica mas, a sua exploração comercial foi liberada 

somente a partir de 1995. 

Foi, porém, com o desenvolvimento em Genebra, pelo CERN12 (Centro Europeu de 

Pesquisas Nucleares), entre 1991 e 1992, da interface multimídia da Internet que conhecemos 

                                                 
11 Protocolos são conjunto de regras ou padrões designados a permitir a comunicação entre computadores e a 
troca de informações entre eles. São definidos por órgãos gestores dos sistemas, serviços ou dispositivos em 
questão e visam a integração de diferentes sistemas, serviços ou dispositivos. Adaptado de Computer Dictionary. 
Microsoft Press: Washington, 1993. 
12 European Organization for Nuclear Research - http://www.cern.ch 
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hoje, a World Wide Web, que vimos a disseminação do uso da Internet. Se a observarmos 

desde a sua implantação, seremos conduzidos a dividir a sua história em algumas fases, 

verificando a existência de práticas e tecnologias dominantes em cada uma delas que foram 

moldando-a até o ponto em que se encontra hoje. 

Na sua primeira fase, onde não se tinha um conhecimento necessário para prever e utilizar 

todas as potencialidades por ela oferecidas, predominaram os sites com conteúdo estático que 

disponibilizavam somente hipertextos13 e endereços de e-mail para contato, numa distribuição 

semelhante ao modelo da difusão de massa, mesmo que para uma audiência altamente 

qualificada. Nos poucos sites comerciais que começavam a surgir, era comum encontrarmos 

versões eletrônicas dos textos originalmente veiculados nos suportes convencionais ou nos 

catálogos que as empresas dispunham em suas lojas físicas, numa simples transposição destes 

para o meio digital. Poderia não se tratar mesmo de uma estratégia central de comercialização, 

mas sim de obtenção de visibilidade. Segundo Seybold (1999), esta etapa do Comércio 

Eletrônico ficou conhecida como brochureware, numa alusão aos sites serem meros folhetos 

(brochures) eletrônicos dos produtos da empresa. 

Talvez esta fase não pudesse ter acontecido mesmo de outra forma pois, de maneira 

análoga como aconteceu com a utilização inicial da televisão baseada na experiência do rádio 

ou das primeiras linhas de telégrafo que tiveram a tendência de seguir o traçado dos trilhos 

das vias férreas, seu desenvolvimento também foi baseado no conhecimento das mídias 

anteriores. Como já citado, este modelo, além de ter sido um dos responsáveis pela formação 

de uma sociedade massificada, pode ter servido como molde para a primeira implantação da 

Web, com a diferença entretanto, do trabalho num ambiente regido pela égide da cooperação 

global. 

Nos parece claro que não podemos atribuir esta característica inicial da Web apenas ao 

modelo amplamente utilizado pelos meios de comunicação predominantes da época. Temos 

que pensar também que até, pelo menos, meados da década de 90, ainda existiam muitas 

limitações técnicas que restringiam o uso de tecnologias como a transmissão de imagem, som 

e vídeo em velocidades adequadas, além de não existir, uma quantidade considerável de 

                                                 
13 Documento que pode conter textos, imagens, som e vídeo com ligações (links) que permitem relacionar ou 
conectar com outras partes do documento ou outros documentos situados em qualquer ponto da rede. Adaptado 
de Gennari, Maria Cristina. Mini Dicionário de Informática. São Paulo: Saraiva, 1999. 
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pessoas e profissionais envolvidos com a elaboração de conteúdos para a Web tecnicamente 

preparados para a criação e utilização de interfaces interativas. 

Na fase seguinte, após a superação de algumas das limitações citadas, não raramente 

encontrávamos páginas dinâmicas, fazendo uso de tecnologia CGI (Common Gateway 

Interface), que fazem a interação entre o software do servidor da página da Web com o 

software navegador (browser) do usuário, para a elaboração de conteúdos de acordo com 

requisições do usuário no momento de acesso às páginas de um site. O avanço das tecnologias 

de transmissão de dados14 foi um dos fatores que possibilitou a intensa distribuição dos 

conteúdos multimídia no ambiente em que, os formulários para comunicação entre usuários e 

organizações, além dos e-mails e listas de discussão já se tornavam comuns. No Comércio 

Eletrônico vimos a migração dos catálogos e vitrines eletrônicas para os ambientes que 

possibilitavam as primeiras transações comerciais. 

A utilização da mídia e o crescimento da curva de aprendizado sobre ela, as evoluções e 

adaptações tecnológicas entre outros, vêm, com o tempo, gerando novas aplicações e fazendo 

ver, finalmente, que além do poder da comunicação de massa utilizada para emitir mensagens 

e alcançar uma grande audiência, a Web apresenta características que possibilitam a interação 

entre usuários ou entre usuários e sistemas computacionais, semelhante ao modelo da 

comunicação interpessoal. 

Compreendendo os ensinamentos do canadense, teórico dos meios de comunicação de 

massa, Marshall McLuhan (1960) de que as mídias não se sucedem umas às outras, mas sim 

que se complicam umas às outras, as atenções agora estão voltadas para melhorias nas 

interfaces, buscando uma extensão na comunicação eletrônica e em rede. Para a promoção da 

comunicação interativa, o termo ‘extensão’ serve para demonstrar o caráter de não 

substituição do modelo de difusão de massa (“um-para-todos”), tanto na comunicação como 

na informática, pelo modelo “todos-para-todos” ou “todos-para-um”, mas sim o de 

complementariedade. 

                                                 
14 A melhoria da infra-estrutura da Internet, em parte é decorrente dos investimentos governamentais no 
backbone brasileiro de acordo com o Projeto de Integração das Redes Metropolitanas de Alta Velocidade – RNP 
(Rede Nacional de Pesquisa)/Internet 2: http://www.ufba.br/rema/. Adicionalmente, pesquisas na área de 
compressão de dados têm sido desenvolvidas para tentar reduzir o tamanho dos arquivos melhorando assim o 
tráfego do mesmo na rede. Uma das organizações que mais tem investido nisto é a Real Áudio. 
http://www.real.com 
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Se no princípio da Web, os sites educacionais eram os mais acessados, hoje, são aqueles 

que oferecem conteúdo, comunicação, "ambiente de comunidade", comércio, que tenham 

enfoque no potencial interativo da rede. Atividades como enviar e receber e-mails, obter 

informações sobre lazer, notícias gerais e negócios crescem atualmente no mundo on-line, 

influenciando a forma como nos comunicamos e nos levando a perceber a importância da 

comunicação na era digital. As inovações nas tecnologias de redes e de transmissão de dados, 

seja por cabos ou satélites, já nos permitem utilizar serviços que extrapolam a emissão de 

imagens, áudio e vídeo. Dos pequenos dispositivos eletro-eletrônicos, eletrodomésticos15, 

residências, até mesmo os membros do nosso corpo, tudo tende a fazer parte de grande rede, 

que segundo Cardoso (1999) nos conduziria à total realização da profecia da aldeia global e 

da extensão do homem através dos meios de comunicação de McLuhan (1911-1980). 

Como perspectiva, Rubim (2000) afirma que 

A ‘revolução’ das comunicações desencadeada desde o período final do século 
XIX, ampliada durante todo o século XX e acelerada com a atual convergência entre 
comunicação, telecomunicações e informática, [...] permite antever o século XXI 
como um tempo de profundas transformações nas comunicações e na sociabilidade. 
(Rubim, 2000, s.p.) 

Com base nas tendências demonstradas, e segundo Cardoso (1999), a Internet não deve 

então ser compreendida apenas como uma nova mídia, mas sim como um ambiente 

comunicacional que abriga as várias mídias já existentes e promove novas formas de interação 

social podendo, então, ser classificada simultaneamente como um ambiente multimeios e uma 

ambiência sócio-comunicacional. 

Com relativa clareza, as perspectivas atuais indicam então que algumas convergências no 

contexto da comunicação e da informática deverão permanecer nos próximos anos. Para 

Capparelli e Santos (2001), entre elas estão, a convergência das tecnologias de distribuição de 

dados, imagens e sons através da digitalização da informação, a convergência de 

equipamentos e sistemas de comunicação, telecomunicações e informática e a convergência 

dos modelos de distribuição e consumo de informação. 

De forma a ter em mente as discussões anteriores, gostaríamos de deixar o quadro 

proposto abaixo como um resumo destas discussões, pois, para nós, é o conjunto das 
                                                 
15 Um exemplo que já expõe esta integração com as tecnologias em rede é a “Casa da Internet e Centro de 
Mobilidade Cisco”, um projeto da Cisco System que inclui uma garagem com carro elétrico, uma cozinha com 
aparelhos acionados por controle remoto, cafeteira ligada à Internet através de dispositivos sem fio (wireless) e 
outros. Detalhes em http://www.ciscoredacaovirtual.com/redacao/perfistecnologicos/conectividad.asp?Id=22 
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alterações vistas nas áreas da tecnologia de informação e da comunicação que vem 

contribuindo para a ampla integração das organizações em redes, para as mudanças na 

condução dos negócios, no comportamento das pessoas e na cultura da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo desenho traçado pela evolução das tecnologias de informação e comunicação, de 

forma complementar à difusão no modelo “um-para-muitos” feita pelos diversos dispositivos 

comunicacionais as TIC podem explorar a atual capacidade de comunicação interativa entre 

usuários e sistemas computacionais na Internet provendo-lhes conteúdo personalizado e 

facilidade de acesso às informações. 

Pretendemos explorar agora como as mudanças discutidas acima influenciaram e 

continuam influenciando o comportamento das organizações no mercado e também a vida das 

pessoas na sociedade em que estas alterações ocorreram. Acreditamos que as novas demandas 

e perspectivas, apontadas pela necessidade de adaptação a este novo quadro, indicam o 

desenvolvimento de novas tecnologias que, afinadas com estas demandas, auxiliem o homem 

nesta adaptação. 

Figura 3. Quadro resumido do panorama proposto. 

 

Alterações ocorridas 

Comunicação   Difusora x Interativa 
    Conteúdo de Massa x Conteúdo Personalizado 
 
Processamento de  Sistema Batch x Sistema em Tempo Real 
Informações   Linhas de comando x Interface gráfica 
    Centralizado x Distribuído  
 
Dispositivos de  Fixos x Móveis 
Comunicação   Conteúdo estático x Conteúdo dinâmico 
 
Acessibilidade   Feita por especialistas x Feita pelos usuários 
aos sistemas 
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CAPÍTULO 2 PROCESSOS PRODUTIVOS, AUTOMAÇÃO DA INDÚSTRIA E 

NEGÓCIOS NA INTERNET 

 

“Yes, nós temos bananas 

Bananas pra dar e vender 

Banana menina 

Tem vitamina 

Banana engorda e faz crescer” 

João de Barro e Alberto Ribeiro 

 

 

Paralelo aos avanços na área da informática e de infra-estrutura de redes, a tecnologia da 

indústria também evoluiu em relação à produção e distribuição de bens de consumo. 

Externamente, os avanços das TIC têm possibilitado às organizações oferecer novos canais de 

comunicação e negócios com os consumidores de forma a ampliar os dispositivos anteriores, 

aumentando as opções disponíveis e também atender às atuais demandas de informação e 

comunicação das organizações. Nas diversas fases evolutivas dos ciclos de investimentos em 

informática e da Internet, podemos perceber que, a disseminação da capacidade de 

armazenamento e processamento de informação influenciou a indústria de soluções de gestão 

a oferecer recursos que possibilitassem um diferencial competitivo aos modelos de negócio 

das organizações. 
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No cenário atual, a pressão da indústria é por soluções capazes de transmitir informações 

relevantes, divulgar e interagir, e as reflexões têm girado em torno da capacidade da 

tecnologia de comunicação funcionar como agente ativo no relacionamento cliente-comércio. 

Na contínua convergência entre os campos de atividade da comunicação organizacional e da 

TI, os sistemas corporativos voltam-se cada vez mais para atender ao consumidor final. A 

comercialização de produtos e serviços pela Internet perpassando as diversas etapas do 

processo de compra é uma realidade cada vez mais concreta. 

Internamente, o processo de automação tecnológica da indústria de transformação tem 

possibilitado uma flexibilização nas linhas de produção, principalmente nas últimas décadas, 

com a oferta, por parte da indústria, de produtos customizados16, para atender a determinados 

grupos de consumidores ou mesmo ao pedido de um cliente específico. Os modelos de 

administração têm investido na modularização dos seus processos produtivos de forma a 

possibilitar a produção customizada; o marketing tem promovido sucessivas segmentações de 

mercado para a grande diversidade de produtos finais oferecidos. Para constatarmos esta 

última ação, basta-nos uma observação nas prateleiras dos supermercados: tomando como 

exemplo a categoria de produtos de higiene e limpeza, dispomos de tão grande variedade de 

tipos, formatos, volumes, etc, de xampus, sabonetes, sabões em pó, e tantas outros, que parece 

quase um desafio a que não encontremos um que se ajuste às nossas especificações ou 

necessidades. 

Estas características podem nos remeter ao período pré-Revolução Industrial e pré-

produção em massa, quando a fabricação de bens era artesanal e muitas vezes o produto era, 

como agora, especialmente elaborado para atender a um determinado consumidor. A 

introdução de meios mecânicos de produção e modelos de administração da Revolução 

Industrial foram em grande parte responsáveis pelo declínio da produção artesanal, dando 

lugar às linhas de montagem e a produção em série. Segundo Castells (1999), 

o modelo de produção em massa fundamentou-se em ganhos de produtividade 
obtidos por economias de escala em um processo mecanizado de produção 
padronizada com base em linhas de montagem, sob as condições de um grande 
mercado por uma forma organizacional específica: a grande empresa estruturada nos 
princípios de integração vertical e na divisão social e técnica institucionalizada do 
trabalho. (Castells, 1999, p. 175-176) 

                                                 
16 Produzido, preparado ou alterado de acordo com especificações individuais. Customizar é um neologismo 
inglês derivado da palavra customer que quer dizer cliente. Assim um produto ou serviço customizado é aquele 
elaborado para atender a uma requisição ou uma necessidade de um consumidor. 
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Segundo Pilkington e Chong (2000) durante aproximadamente dois séculos este foi o 

modelo dominante na indústria mas, a partir da segunda metade do século XX, culminou a 

exaustão dos sistemas de produção em massa e (re)iniciou-se a busca por produtos 

customizados. Com a gama de recursos tecnológicos disponíveis nos tempos atuais, a 

produção em massa há muito deixou de ser adequada à indústria e a economia de escala deste 

tipo de produção deixou de ser grande benefício. Também para Castells (1999), 

o ritmo da transformação tecnológica tornou obsoletos os equipamentos de produção 
com objetivo único, o sistema de produção em massa ficou muito rígido e 
dispendioso para as características da nova economia. O sistema produtivo flexível 
surgiu como uma possível resposta para superar esta rigidez. [...] As novas 
tecnologias permitem a transformação das linhas de montagem [...] que podem 
atender às variações do mercado (flexibilidade do produto) e das transformações 
tecnológicas (flexibilidade do processo). (Castells, 1999, p. 176) 

Dentre as mudanças ocorridas nos processos produtivos das últimas décadas e propondo 

um modelo de produto customizado em transições mais suaves, Helander e Jiao (2000) 

destacam que ela ocorreu em duas fases. A primeira, da produção orientada a produtos, onde 

as empresas produziam baseadas na sua capacidade tecnológica, para a produção orientada a 

vendas, onde o foco era no produto que “precisava” ser vendido. A segunda transição se deu 

da produção orientada a vendas para a produção orientada ao consumo, dentro da capacidade 

produtiva das organizações. Segundo este último modelo, a indústria produziria um bem para 

cada consumidor e/ou de acordo com os interesses expressos por ele. 

Se a evolução das tecnologias de automação da indústria possibilitou aos produtores 

perceberem que elas poderiam ser utilizadas para oferecer produtos diferenciados para os 

consumidores, estes por sua vez, demonstraram a tendência em buscar produtos que 

atendessem sob medida às suas necessidades e expectativas. 

A sintonia entre as partes tem levado os produtores a modificarem suas linhas de produção 

para atender a esta demanda e têm gerado produtos customizados em massa. Esta 

customização refere-se a uma personalização que ainda abrange um grande número de 

consumidores mas que consegue oferecer a um grupo de consumidores, o produto certo e que 

atende às suas especificações. De produtos padronizados para mercados considerados 

homogêneos passamos a produtos variados para atender às múltiplas necessidades de 

diferentes consumidores. Sem generalizar, precisamos lembrar das exceções existentes, como 

por exemplo, a indústria da moda, que atua justamente na disseminação massiva, mesmo que 

temporária, de um determinado produto, modelo ou estilo. 
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Na perspectiva da customização, atualmente as possibilidades são enormes. Os processos 

produtivos de muitas organizações são tão flexíveis que, em algumas delas, a depender da 

natureza dos produtos comercializados, é possível produzir um bem sob demanda, que atende 

aos requisitos de um consumidor ímpar, baseado nas suas especificações, o chamado Build to 

order ou produção por encomenda. Um exemplo bem sucedido desta prática é o da Dell 

Computadores17 que além de modelos de computadores previamente configurados, dá ao 

usuário, a oportunidade de especificar praticamente cada um dos componentes que ele deseja 

na sua máquina. Como vantagens para o consumidor, ele adquire o produto que lhe atende 

com, tempo, entrega, custos e principalmente funcionalidade convenientes. A organização se 

beneficia da melhor percepção de nichos de mercado, e pode direcionar a sua produção para 

atender às necessidades dos consumidores, aumentando assim suas receitas. 

Não estamos esquecendo que se torna cada vez mais importante que haja um 

relacionamento cooperativo entre produtores e fornecedores que permita um efetivo fluxo de 

informações e de matérias-primas para que o modelo flexível de produção obtenha sucesso. 

Também lembramos da evidente necessidade de sistemas internos de gerenciamento de 

informações que possam converter um pedido recebido em um produto customizado para um 

determinado cliente ou mercado e ainda permitir fazer a migração da linha de produção de um 

produto para outro mediante novas especificações, tudo isto de forma ágil e a baixos tempos e 

custos. 

De certo estas tarefas envolvem a utilização de eficientes sistemas de informação e 

comunicação internamente na organização e entre a empresa e os seus fornecedores mas, 

neste trabalho optamos pelo enfoque na comunicação entre organizações e consumidores. Não 

aleatória, esta escolha se deu pela percepção de que já há algum tempo a indústria de soluções 

administrativas vêm oferecendo sistemas eficientes na promoção da integração entre empresas 

e fornecedores18 e também à integração dos sistemas de gestão e controle da produção, 

                                                 
17 http://www.dell.com 
18 Lembramos aqui das transações eletrônicas baseadas na tecnologia de EDI (Electronic Data Interchange - 
Troca Eletrônica de Dados), que, antes da Internet, foram muito utilizadas nas operações de transferência 
eletrônica de informações comerciais e entre instituições financeiras, e ainda hoje são adotadas como padrões de 
transferência de dados entre computadores, sobretudo em aplicações para máquinas de grande porte. Cardoso 
(2001) exemplifica citando a atuação, em 1993, da FEBRABAN (Federação Nacional dos Bancos), que divulgou 
uma série de documentos e patrocinou encontros entre representantes dos departamentos de informática e de 
agentes do mercado nacional no intuito de estimular a adoção de padrões normatizados para transferência de 
dados baseada em tecnologias EDI, cujos objetivos eram obter redução de custos, aumento no controle da 
informação, alta conectividade entre os diversos sistemas da rede bancária e agilização dos processos de 
alimentação dos Sistemas de Informação (SI) das instituições. 
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ficando renegado a último plano a preocupação da melhoria do relacionamento com o 

consumidor, que a cada momento se delineia como mais indispensável para a continuidade 

das organizações. 

Além da necessidade de automação e flexibilidade das linhas de produção da indústria e 

de regras e modelos de negócios voltados à configuração de produtos, para a continuidade e 

expansão da participação do consumidor no processo produtivo é necessário existir um 

eficiente canal de comunicação das organizações com o seu mercado de forma a obter deste, 

informações que possibilitem a customização. Informações de consumidores úteis à produção 

de bens que anteriormente, e na melhor hipótese, eram obtidas principalmente através de 

serviços de telemarketing e pós-venda, análise de questionários ou serviços de assistência 

técnica, agora já são obtidas através da integração do consumidor aos sistemas de informação 

das organizações. 

Além da possibilidade do consumidor participar ativamente do processo produtivo (fluxo 

de comunicação do consumidor para a empresa), podemos pensar também na comunicação da 

empresa para o consumidor, que pode ser melhorada não só nos casos em que há uma 

demanda por customização de produtos mas sim em toda e qualquer relação do consumidor 

com a organização. Mesmo num modelo perfeito de comunicação, se considerarmos a 

participação do consumidor no processo produtivo, veremos, que a customização muitas 

vezes, não é possível, seja pela natureza do produto - como, por exemplo, um livro - seja pelo 

alto custo da produção aliado à dificuldade de repasse deste custo por um preço aceitável pelo 

mercado ou mesmo pela dificuldade da indústria em obter informações precisas que possam 

ser utilizadas para produzir o bem especificado.  

Para promover experiências que privilegiam a comunicação com o consumidor de forma a 

oferecer produtos personalizados, a indústria de tecnologia e de soluções corporativas oferece 

uma série de produtos para colocar o cliente cada vez mais próximo à organização. Exemplos 

não faltam para demonstrar esta hipótese, bastando-nos tão somente observar a quantidade de 

legendas corporativas, em ampla divulgação, da indústria de consultorias. Grande parte das 

soluções oferecidas por esta indústria – representada por multinacionais como a Ernst & 

Young, Mckinsey & Company, Booz Allen & Hamilton – para os diversos setores da 

indústria e comércio exigem contínuos investimentos em TIC e apesar de ainda não terem 

demonstrado retorno visível dos investimentos, têm sido largamente adotadas. 
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Com o objetivo de resgatar o caráter dialógico dos meios de comunicação, os exemplos 

mais recentes são as legendas de integração interna e externa dos sistemas recentemente 

usadas por estas organizações como o ERP, SCM, B2B19. A ERP, dedicada a integrar os 

diversos sistemas de informação das organizações; as soluções de SCM, orientadas a conexão 

da cadeia de fornecedores e as de B2B, na coordenação e orientação dos fluxos de informação 

entre diversas empresas. Das legendas voltadas para o relacionamento com o cliente, o CRM20 

é o mais em voga atualmente, e de acordo com Greenberg (2001) trata-se de uma 

“mentalidade empresarial”, um conjunto de processos, tecnologias de gestão de 

relacionamento e políticas de negócios que possibilitam às organizações desenvolverem 

melhores produtos e serviços, com o objetivo de otimizar a satisfação do seu mercado. 

Colocando no foco de atenções as empresas que utilizam as TIC, entre elas a Internet, para 

o relacionamento com os consumidores expressamente através do Comércio Eletrônico, 

algumas questões emergem dado o uso intensivo de tecnologias que podem explorar a 

capacidade de promover uma melhor relação entre eles num relacionamento interativo. Será 

que as particularidades da Internet exigem das Pontocom21 novas formas de integração do 

consumidor aos seus sistemas de informação? Será que os varejistas/produtores têm feito algo 

para, por exemplo, prover interfaces intuitivas entre os seus sistemas de informação e os 

usuários que melhore a interação entre eles? 

Propondo respostas para estas e outras questões, apontamos que a tecnologia de Agentes 

Inteligentes pode ser utilizada no Comércio Eletrônico para melhorar a comunicação entre as 

organizações e os consumidores através da oferta de interfaces interativas providas pelo 

acompanhamento das buscas do usuário nos sistemas de informação em rede ou mesmo pela 

expressa alimentação de dados que os usuários podem fazer aos sistemas. 

Pelo enfoque dado neste trabalho ao uso de Agentes Inteligentes na promoção da 

interatividade no Comércio Eletrônico, façamos um breve panorama neste tipo de atividade, 
                                                 
19 ERP - Enterprise Resource Planning – Planejamento de recurso da organização. SCM - Supply Chain 
Management – Gerenciamento da cadeia de fornecedores. B2B - Business to Business– Relacionamento 
Empresa-Empresa. 
20 Customer Relationship Management – Gerenciamento de relacionamento com o cliente. Greenberg (2001). 
21 Pontocom (Dotcom) é como são chamadas as empresas que operam na Internet. É comum encontrarmos esta e 
outras terminologias, que ficaram famosas nos EUA no primeiro semestre de 1999, para se referir às empresas de 
Comércio Eletrônico na Internet. Bricks and Mortar (Tijolos e Argamassa) ou simplesmente Bricks é como são 
conhecidas as grandes lojas físicas que ainda não entraram no Comércio Eletrônico. Clicks and Mortar é um 
nome inventado por David Pottruck, Co-CEO da Charles Schwarb para designar as empresas que integraram 
suas operações do mundo físico às transações comerciais eletrônicas pela Internet e empresas Clicks são aquelas 
que só existem na Internet. Fonte: http://www.cfo.com.br/canais/laboratorio_ideias/ibope_words.htm 
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seus conceitos, características, vantagens, desvantagens e situação atual que auxilie no 

entendimento da dimensão de comunicação interativa que pode ser desenvolvida com o uso 

desta tecnologia. 

 

2.1 O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

Possibilitado pelos avanços das TIC, o Comércio Eletrônico (e-commerce) pode ser 

referido como um processo de posicionamento estratégico das empresas no novo mercado 

criado pela Internet, envolvendo todas as etapas de comercialização de produtos e serviços 

por uma organização. Já bastante difundido, ele pode ser definido como 

toda transação comercial negociada e realizada em computadores, em casa, no 
trabalho ou através de processamento móvel, usando as facilidades das redes 
mundiais telemáticas, notadamente através da rede Internet. (Cardoso, 1999, p. 86) 

Atualmente ele é apenas a parte mais visível de um processo mais amplo de 

posicionamento estratégico das organizações no novo meio de acesso ao mercado criado pela 

Internet, mais ainda hoje é utilizado por muitas delas como mero instrumento de comunicação 

institucional, que contém não mais do que informações sobre a empresa e seus produtos e 

uma forma de contato com o consumidor. 

Em outras situações o Comércio Eletrônico pode ser abordado também de outras 

maneiras. Uma delas é entendê-lo como telemarketing, ou seja, utilizar a internet como mídia 

de apelo publicitário com o objetivo de associar marcas e empreendimentos aos avanços da 

tecnologia sem, no entanto, disponibilizar qualquer tipo de transação comercial entre 

consumidores e fornecedores. Seria entendê-lo estritamente com a utilização da rede como um 

meio de veiculação de publicidade - um meio de divulgação a mais entre outros -, diferente da 

TV, outdoors, rádio e cartazes. Neste sentido, o Comércio Eletrônico seria uma aplicação 

integrada e sistemática de tecnologias de telecomunicações e processamento de dados com 

sistemas administrativos, com o propósito de otimizar o conjunto de estratégias de 

comunicação usado por uma companhia para atingir seus clientes. 
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Compreendido por uma visão mais ampla, devido aos avanços em tecnologia que o 

promoveram à posição atual, ele pode ser ampliado também para o conceito de “Negócios 

Eletrônicos” ou e-Business, que seria parte da 

estratégia de inserção da empresa na Internet, visando automatizar suas atividades 
em diversas áreas, como as comunicações internas e externas, a transmissão de 
dados, controles internos, treinamento de pessoal, contatos com fornecedores, 
clientes etc. (Cardoso e Freitas, 2000, p. 3) 

As possibilidades de aplicações atuais incluem a transferência e a circulação de 

informações entre empresas (Business-to-Business – B2B), entre empresas e consumidores 

(Business-to-Consumer - B2C) e somente entre consumidores (Consumer-to-Consumer- 

C2C). O B2B refere-se às relações comerciais interempresariais que, tirando proveito das 

facilidades de integração da rede, objetivam interligar suas cadeias de negócios. No C2C 

encontramos as iniciativas de promoção de “lugares de negócio” que permitem o encontro 

entre múltiplos agentes interessados em realizar transações comerciais. Estas têm os sites de 

leilões como seus maiores representantes. Por último, as iniciativas de organizações que 

baseiam suas atividades em vendas diretas com alto valor agregado de serviços de 

informação, o B2C, foco principal desta pesquisa. 

Além da possibilidade de concretização de negócios, Ellsworth e Ellsworth (1997) indica 

que, devido à capacidade multimídia da Web, o Comércio Eletrônico ainda pode ser utilizado 

para realizar diversas outras funções. O potencial de comunicação, gerenciamento e 

distribuição de informações pode contribuir para que as organizações criem conhecimento do 

seu produto e marca e melhorem a imagem corporativa interna e externa mas elas também 

podem se beneficiar com informações sobre os seus consumidores, obtidas através da própria 

Internet, como a demografia dos usuários, suas escolhas, atenções, comportamento de 

consumo, reações e uma série de outras oportunidades de pesquisa. Também é possível 

verificar o investimento feito na Web acompanhando e analisando o tráfego no site (quem 

acessa, de onde acessa, qual a freqüência de visita, quais os horários, etc). Pesquisa de 

mercado e desenvolvimento são outras funções que podem ser otimizadas com o uso da 

Internet, através da obtenção de respostas às pesquisas de opinião além de testes de produtos 

para lançamento de forma rápida, fácil e com menores custos. 

As organizações também podem obter sugestões de inovações para os produtos, surgidas 

das novas necessidades expressas pelos usuários/consumidores, podem entrar em contato com 

uma audiência pré-qualificada, com predisposição a obter informações sobre um determinado 
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produto ou serviço e possivelmente efetivar uma compra. Mais fácil também se torna 

estabelecer relacionamentos de longo prazo com consumidores potenciais, atuais e 

fornecedores, através da oferta de informações técnicas do produto, benefícios, formas de uso, 

rede de assistência pós-venda, formulários para perguntas, garantias do produto. 

Outra possibilidade é a redução de custos do produto através de cotações entre vários 

fornecedores antes de realizar a compra de matérias-primas (práticas de e-procurement22) e 

ajustes no controle de estoque (produção Just-in-Time23). 

Promoção e vendas são passíveis de incremento através da expansão do mercado, 

fortalecimento do relacionamento nos negócios com possível aumento do lucro obtido com 

cada cliente, realização de propaganda e publicidade, melhorias nos serviços de atendimento 

ao cliente e ao fornecedor através da ampliação do canal de comunicação da organização. 

Incrementos nas vendas atualmente são obtidos por algumas organizações através de uma 

prática não muito bem vista entre os envolvidos nestas transações: a adequação dinâmica de 

preços. Sites de Comércio Eletrônico podem utilizar aplicações de Agentes Inteligentes para 

vasculhar a rede em busca dos preços praticados pelos seus concorrentes visando adequar os 

seus preços aos demais, ora reduzindo suas margens de lucro, ora aumentando-as, por 

exemplo, se os produtos não estão disponíveis nos sites dos concorrentes. Tecnicamente é 

possível barrar os Agentes “espiões” de forma a impedir consultas dos bancos de dados 

quando uma organização percebe que o intruso é de uma empresa concorrente ou que a 

intrusão pode causar transtornos ao desempenho do site. Segundo Fortes (2001) os exemplos 

nacionais que têm tecnologia chamada de software “anti-robô” são as Lojas Americanas, o 

Miner e o site de leilão Mercado Livre. Estas empresas implantam a barreira a partir de um 

determinado nível de consultas efetuadas ou se um diálogo com o software espião propondo 

horários mais convenientes não funciona. A adoção desta medida foi tornada pública desde 

Julho/2001 através de reportagem na revista Info Exame do mês em questão. Além do 

problema ético envolvido estas consultas fazem aumentar o tráfego de mensagens e 

                                                 
22 Prática de grandes organizações de transacionar compras de matérias-primas e insumos para sua produção 
através de seus sites na Internet informando aos fornecedores qualificados e cadastrados o que eles necessitam. 
Um dos grandes exemplos de empresa que utiliza esta pratica é o da GE (http://www.ge.com). Adaptado de 
http://searchHP.techtarget.com/sDefinition/0,,sid6_gci214418,00.html 
23 Controle da produção baseado na demanda do cliente que visa reduzir o estoque das organizações, reduzindo 
assim seu capital imobilizado. Para que isso aconteça é necessário uma perfeita comunicação e envolvimento 
entre todos os parceiros do negócio. Adaptado de http://www.almoxarifes.hpg.ig.com.br/7/72.htm 
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informações no site da organização que podem gerar redução no seu desempenho quando 

consultado por usuários interessados em compras. 

Como a acessibilidade é global, as empresas podem expandir sua base de clientes e sua 

linha de produtos, aumentando seu alcance de vendas. Ainda há o benefício do tempo 

disponível para comercialização na Internet: 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo 

assim total conveniência para o consumidor. 

Além disso, podemos pensar em outras vantagens possibilitadas pelo uso e infra-estrutura 

da Internet para o Comércio Eletrônico. Do ponto de vista dos consumidores, eles têm 

possibilidade de comparação rápida de preços, grande aumento na quantidade de produtos - 

onde virtualmente todos os milhões de produtos produzidos no mundo e disponíveis on-line 

estão acessíveis para cotação - e facilidades na compra de um produto que atenda às suas 

especificações. Outros benefícios visados são a entrega rápida e cômoda, preços mais 

atrativos, informações sobre produtos, os serviços especiais como consultas a especialistas, 

prêmios e informações específicas que aumentam o valor agregado do produto. 

Adicionalmente os consumidores desejam privacidade, anonimato e segurança na realização 

das transações comerciais. Estes são possivelmente os tópicos mais procurados pelos 

desenvolvedores de sites e estrategistas de e-commerce no momento atual. 

Não podemos esquecer que a capacidade de realizar as funções citadas, possibilitando 

assim que as organizações atendam aos anseios do seu público alvo e obtenham vantagens no 

desenvolvimento do Comércio Eletrônico, está associada não só à adequada utilização da 

estrutura tecnológica disponível pelas redes, mas também à habilidade de compreender e 

aproveitar as características do canal de comunicação multimídia e realizar as adaptações que 

se fazem necessárias ao modelo de negócio das organizações. Algumas destas adaptações, 

relacionadas a diferentes características dos canais de comunicação e consumo já existentes, 

dizem respeito à infra-estrutura, produção, distribuição, publicidade e relação com o cliente. 

Primeiramente podemos citar a inquestionável necessidade de uma forte estrutura de 

sistemas de informação e integração de todos os processos de negócio da organização que 

possibilite o desenvolvimento de serviços WWW transacionais, de alto custo. Apesar da 

integração ser hoje, fator fundamental de agilidade dos processos existentes e sucesso dos 

negócios eletrônicos, este ainda é um paradigma recém adotado e que exige mudanças em 
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toda a organização. Também se torna essencial a implantação de uma arquitetura24 modular 

de sistemas que possibilite a implementação de soluções escaláveis, ou seja, que comecem 

com o tamanho reduzido e, à medida que haja necessidade, possam ser expandidas a custos 

reduzidos. 

Questões mais complexas dizem respeito ao gerenciamento da produção e do estoque 

muitas vezes “baseados” na demanda imprevisível por produtos de eventuais consumidores de 

todo o mundo, à possibilidade de dependência mais forte na relação da empresa com a sua 

rede de fornecedores pela capacidade ou limitação destes em atender pedidos não 

programados e à administração do fluxo de caixa em um setor que muitas vezes tem custos 

que não podem ser estipulados a priori. 

O gerenciamento da distribuição/logística dos bens comercializados, considerando a 

dependência de uma estrutura nacional e eventualmente internacional de entrega em domicílio 

dentro de altos padrões de qualidade e prazos é outro ponto importante a considerar. As 

organizações também não podem esquecer da necessidade de constantes atualizações de 

conteúdo sobre os produtos e serviços da empresa e dos gastos necessários com publicidade e 

marketing para garantir a visibilidade do site entre os consumidores. 

Salientando, elas ainda têm que considerar que, com o novo canal, os clientes têm a 

oportunidade de acessar, comparar, examinar e escolher produtos e serviços com uma 

facilidade nunca antes possível. O comportamento do cliente nas atividades de compra pela 

rede, seus anseios e receios passam então a ser, importantes variáveis que as organizações têm 

que levar em consideração no momento de estabelecer suas estratégias de negócio. Eles 

também esperam respostas rápidas às suas solicitações, que demandam capacidade de pronto-

atendimento a pedidos e grande agilidade e eficiência na comunicação. 

Além dos pontos de análise já levantados, as organizações precisam avaliar se esta 

estratégia não irá contribuir para um conflito no seu canal de venda já que revendedores e 

comerciantes temem que possa haver prejuízo para eles com a possibilidade de contato direto 

entre empresa e consumidor final. Este fator deve ser analisado de forma a prever tal conflito 

e se possível resolvê-lo antecipadamente, ou à medida que o conflito aconteça, ter “à mão” 

um plano de ação a ser tomado para que a situação seja amenizada de forma a não trazer 

prejuízos à empresa e/ou aos parceiros envolvidos. 
                                                 
24 Forma de estruturar um sistema computacional. 
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Outra barreira a enfrentar, no caso de grande parte das organizações, é a possível 

instalação anterior na Internet, dos concorrentes do seu ramo de negócios. Sem dúvida, 

podemos considerar que as empresas pioneiras neste mercado levaram grande vantagem sobre 

aquelas que só iniciaram suas atividades depois de algum tempo que já se praticava o 

Comércio Eletrônico pela rede. O pioneirismo fez com que muitas empresas se tornassem 

rapidamente conhecidas por um grande número de usuários e se tornassem pontos de 

referência na rede, como é o caso das livrarias virtuais Amazon.com e Submarino e da loja 

virtual de CD’s, a CdNow.com25. 

Ainda que os desafios sejam muitos, a expectativa dos institutos de pesquisa com relação 

aos negócios eletrônicos é sempre bastante promissora. O IDC26, por exemplo, uma das mais 

respeitadas destas instituições, estima que o Comércio Eletrônico pela Internet deverá 

movimentar em 2005, cerca de U$ 707 bilhões, cifra que é aproximadamente seis vezes maior 

que os U$ 118 bilhões movimentados pelo setor no ano 2000, mas lembramos que a boa 

perspectiva para o crescimento do Comércio Eletrônico não é garantia suficiente para o 

sucesso desse tipo de atividade. As estatísticas apresentadas por outros institutos de pesquisa 

como o IBOPE, o Webmergers e o Mckinsey27, também apontam números otimistas em 

relação ao crescimento do número de usuários na rede e à sua demografia de alta renda com 

nível de instrução elevado. 

Preocupações mais recentes estão relacionadas a direitos autorais, marca registrada e 

aspectos legais. A legislação existente contempla tanto a comercialização em lojas físicas 

quanto nas lojas virtuais, mas em alguns casos o Comércio Eletrônico ainda depende da 

definição de regras que considere as particularidades da comercialização na rede. Como 

exemplo podemos citar a questão da tributação de bens adquiridos em outros países e que são 

recebidos, por exemplo, através da própria Internet como é o caso de um software. 

O fato de toda informação que circula na Internet carregar consigo um cabeçalho que 

contém dados de identificação, origem e destino da mensagem e muitos outros elementos de 

formatação de dados tem causado uma série de discussões sobre aspectos éticos, segurança e 

privacidade dos usuários. As percepções e receios dos usuários em relação a estes tópicos são 

apontados pelas pesquisas do IDC e do IBOPE como principais fatores que impedem os 
                                                 
25 http://www.amazon.com, http://www.submarino.com.br, http://www.cdnow.com 
26 International Data Corporation: http://www.idc.com 
27 Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística: http://www.ibope.com.br, http://www.webmergers.com e 
http://www.mckinsey.com/ 



 

 

49

usuários de realizar algum tipo de transação comercial na Internet. Assim, é necessário falar 

sobre o alto investimento em tecnologia e em profissionais especializados em segurança, para 

prover transações eletrônicas seguras para os consumidores. 

Por outro lado, é justamente o fato de um consumidor poder ser facilmente identificado 

nos sistemas computacionais através de dados pessoais, como login28 e/ou senha e estes dados 

poderem servir para traçar o perfil deste consumidor, efetuar tratamento e cruzamento de 

informações - de forma a identificar preferências e necessidades do consumidor - que 

possibilita às organizações oferecer a este uma pré-seleção de produtos, informações e 

serviços que se enquadrem no seu perfil. 

Como uma provocação, Cebrián (1999) nos lembra do paradoxo atual que enfrentamos na 

Internet: 

O paradoxo é que um sistema que presume ser participativo, universal e aberto, 
oferece também a possibilidade de um controle quase total dos cidadãos se eles não 
tiverem certeza de que um banco de dados onde se encontram depositadas suas 
indicações pessoais, profissionais e familiares, não podem ser assaltados pela rede, 
violados pelos próprios responsáveis pela tecnologia ou manipulados pelas mesmas 
autoridades. (Cebrián, 1999, p. 88-89) 

Resolver esta polêmica, talvez seja um dos principais desafios que as empresas de 

tecnologia que trabalham para oferecer produtos mais seguros têm enfrentado nos últimos 

tempos. 

Como a possibilidade do rastreamento de informações tem capacitado às empresas a 

captarem dados sobre os clientes suas preferências e seus hábitos pessoais e consumo, entre 

outros, esta monitoração passiva tem gerado debates, principalmente nas comunidades 

virtuais técnicas especializadas, nos setores de indústria e comércio interessados nos negócios 

em rede e nas instituições envolvidas na vigilância, controle e proteção dos cidadãos. Um 

exemplo que comprova isto foi a aprovação, em abril/2002, pelo World Wide Web 

Consortium (W3C) - entidade que promove a padronização mundial do ciberespaço – de um 

sistema que somente reconhecerá as configurações pré-determinadas pelo usuário quando ele 

visitar um site que colete informações pessoais on-line. O sistema, criado por um grupo 

formado por advogados especializados em privacidade, líderes mundiais de tecnologia para 

Web, membros de entidade de proteção a dados e companhias de e-commerce globais, foi 
                                                 
28 Identificação de um usuário num sistema informacional necessária para se conectar ao mesmo e dispor dos 
recursos oferecidos por ele. Adaptado de Gennari, Maria Cristina. Mini Dicionário de Informática. São Paulo: 
Saraiva, 1999. 
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batizado de Platform for Privacy Preferences 1.0 (P3P)29. Segundo a instituição, a plataforma 

deve reduzir as preocupações dos usuários em relação à coleta de dados pessoais na Web 

principalmente por parte dos sites de Comércio Eletrônico. No site do W3C, Tim Berners-

Lee, um dos criadores da Web e atual diretor do W3C, afirmou que o P3P serve como uma 

base para se resolver amplas e antigas questões de privacidade e segurança na Web 

aumentando assim a eficiência e confiança nas transações de Comércio Eletrônico. 

Por enquanto, as organizações fazem investimentos em Firewall - que é uma combinação 

de hardware e software com capacidade para discriminar uma solicitação de acesso à rede e 

assim permitir ou negar este acesso à mesma - tecnologias avançadas como os certificados 

digitais30 ou os protocolos de segurança SSL e SET31. Estes protocolos têm sido utilizados 

principalmente para garantir que os dados que estão trafegando pela rede não sejam 

capturados ou adulterados por terceiros e garantir também a manutenção do sigilo de 

informações quando do uso de cartões de crédito. 

Desconsiderando muitos dos aspectos específicos do Comércio Eletrônico, na fase aguda 

de especulação financeira em torno do Comércio Eletrônico na Internet, principalmente entre 

2000 e 2001, grande parte das iniciativas de investimentos acreditaram na promessa difundida 

pela mídia tradicional de que a Internet era um meio onde poderiam ser oferecidos preços 

menores, grande acesso a compradores e vendedores, melhor “lugar” de negociação e uma 

série de outros benefícios caracterizáveis eficientes e flexíveis. Elas não conseguiram 

enxergar que era preciso muito mais que um site na Internet para obter os ganhos desejados 

no Comércio Eletrônico na rede. Deslumbradas pelo fenômeno do enriquecimento brusco e 

dos “empresários-adolescentes” milionários, muitos investimentos no Comércio Eletrônico 

                                                 
29 http://www.w3.org/P3P/ 
30 Certificado Digital é um conjunto de dados utilizados para garantir que as informações enviadas ou recebidas 
através de um computador mantenham a confidencialidade, integridade e autenticidade do documento original. 
Esse processo é conhecido como Assinatura Digital e Criptografia (método através do qual as informações são 
traduzidas para uma linguagem própria e impossível de ser violada e cuja finalidade é assegurar a privacidade, 
tornando a informação oculta a qualquer outro que não seja o destinatário). Fonte: 
http://www.lunenetworks.com.br/ca_pki.html 
31 Security Socket Layer - Protocolo que utiliza a técnica de criptografia (codificação) de dados, para torná-los 
relativamente inacessíveis a terceiros criando assim um canal de comunicação seguro entre o site e o cliente. 
Pode ser facilmente identificado pela substituição habitual protocolo http: pelo protocolo htpps:. Atualmente é 
bastante utilizado por muitas empresas nas operações de compra, venda e consultas e no Brasil é muito comum 
nas operações de Home Banking. Informações em http://home.netscape.com/eng/ssl3/ssl-toc.html. Secure 
Electronic Transaction - Protocolo desenvolvido especificamente para transações comerciais na Internet, que 
vem sendo utilizado desde 1998. No Brasil ele é largamente utilizado pelos administradores de cartão de crédito 
Visa e Bradesco, nas transações on-line. Outras tecnologias avançadas de segurança utilizadas mundialmente são 
o Certificate Authority, o Digital Cash e o Digital Signature. Adaptado de http://www.setco.org/set.html. 
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foram baseados nos resultados exibidos pela mídia encantada com ele. Exemplos destes fatos 

são facilmente encontrados em reportagens que foram capas de revistas de ampla divulgação 

nacional. As manchetes das capas estão expostas nos anexos A1 e A2. 

Mesmo as iniciativas on-line mais audaciosas, que investiram grandes cifras no Comércio 

Eletrônico, acumularam prejuízos devido aos seus modelos de negócio insustentáveis: baixo 

valor agregado ao negócio, a carência ou falta de informações e outros serviços paralelo à 

oferta do produto para os seus clientes, pouco investimento em tecnologia, qualidade inferior 

das informações sobre estes clientes e pouca ou nenhuma possibilidade de interação. Foi 

quando vimos o destino de muitas empresas Pontocom culminar em quebras, fechamentos, 

alianças e/ou fusões. Uma análise da figura 4, do número de empresas nos EUA, que 

fecharam neste período, pode dar uma noção do ocorrido. No Brasil, apesar do investimento 

no Comércio Eletrônico não ter sido tão intenso como nos EUA, vimos relatos da mídia (TV e 

impressos) de que muitas empresas fecharam devido aos altos prejuízos no primeiro ano de 

funcionamento. 
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Numa análise econômica, lembrando deste e de outros acontecimentos dos últimos anos 

envolvendo as novas tecnologias, principalmente a infra-estrutura de comunicação e 

computação, os economistas Shapiro e Varian (1998), nos fazem ver que é possível traçarmos 

Figura 4. Gráfico com número de empresas Pontocom que fecharam nos EUA entre 
01/2000 e 01/2002. Fonte de dados: Webmergers.com 
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um paralelo, mesmo que de forma superficial, entre as mudanças ocorridas no início do século 

XX, com a revolução industrial e as da transição para o século XXI. Fazendo uma 

comparação, eles afirmam que as velhas leis da economia que valeram na Revolução 

Industrial continuam válidas mesmo nos dias atuais, quando passamos por mudanças cada vez 

mais rápidas na economia global. Os autores alertam: “Ignore basic economic principles at 

your own risk. Technology changes. Economic laws do not”.32 (Shapiro e Varian, 1998, p.1-2) 

Com os recentes acontecimentos do mercado virtual, o que temos visto é que 

independente de onde seja realizado o negócio, as empresas e os investidores estão 

percebendo que a fórmula de sucesso do empreendimento depende diretamente de uma velha 

regra da economia: receitas que não cobrem os gastos e não superam os investimentos 

realizados continuam impossibilitando qualquer organização de se manter firme no mercado, 

seja ele o chamado real, das lojas físicas, ou aquele concretizado através da Internet. 

Com a tecnologia operando como agente catalisador de mudanças, hoje, no mundo dos 

negócios as mudanças são capitaneadas por empresas que tiram proveito de novas 

tecnologias, sobretudo aquelas com enfoque na comunicação. Nesta etapa mais amadurecida 

do Comércio Eletrônico, revendo suas formas de conduzir os negócios on-line e suas 

estratégias de comunicação com o consumidor, as organizações têm investido na necessidade 

de utilizar a rede como um instrumento comunicacional capaz de coletar, armazenar, 

processar e distribuir informações na construção de relacionamentos cooperativos para 

obtenção de seus objetivos corporativos. Paralelo a isto buscam também o desenvolvimento 

de aplicações que explorem o potencial multimídia da Web de forma a obter uma 

comunicação ampla e efetiva com os usuários. 

No Comércio Eletrônico, tecnologias que possibilitem prover conteúdo personalizado e 

estabelecer comunicação interativa entre pessoas e organizações podem ajudar aos usuários de 

sistemas computacionais a minimizar o tempo gasto nas transações, otimizando suas decisões 

de consumo. Através de acesso a dados comparativos entre produtos ou sistemas de sugestão 

de produtos, consulta a bancos de dados, ligações com outros sites relacionados, ferramentas 

de pesquisa para facilitar a acesso à informação, simulações de uso dos produtos, sistemas de 

recomendação de produtos e outros, torna-se mais fácil para o consumidor determinar se os 

produtos oferecidos satisfazem às suas necessidades individuais e expectativas. Estas e outras 
                                                 
32 “Ignore os princípios básicos da economia por sua conta e risco. A tecnologia muda. As leis da economia não”. 
[Tradução da autora]. 
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aplicações, possíveis através da comunicação que pode ser estabelecida através da tecnologia 

de Agentes Inteligentes estão descritas juntamente com a definição desta tecnologia. 

Após este panorama, dos acontecimentos promovidos na indústria e no comércio 

proporcionado pelos avanços tecnológicos como a automação e as novas tecnologias em 

comunicação, faremos no próximo capítulo uma breve revisão de algumas das conseqüências 

desta evolução no mercado e na vida das pessoas, buscando estabelecer uma relação de causa 

e efeito onde as conseqüências verificadas se tornam muitas vezes novos operadores de 

mudanças e avanços na tecnologia. 
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CAPITULO 3 UMA BREVE REVISÃO DAS CAUSAS E CONSEQÜÊNCIAS DOS 

AVANÇOS TECNOLÓGICOS NO MERCADO E NA SOCIEDADE 

 

“Hoje o tempo voa amor 

escorre pelas mãos 

mesmo sem se sentir” Lulu Santos 

 

 

A evolução tecnológica, aqui destacada aquela ocorrida no século XX, desencadeou uma 

série de processos que seguiram influenciando na formação do cenário atual. Numa análise 

ampla, podemos pensar nas conseqüências dos avanços tecnológicos no mercado e na 

sociedade, mas também que a causa desta contínua evolução também foi e ainda é resultante 

de novas demandas produzidas por estes avanços. Neste capítulo exploramos a premissa de 

que o atual comportamento e necessidades das pessoas envolvidas neste ambiente são fatores 

importantes a considerar nos processos de melhorias da comunicação entre pessoas e 

organizações. 

Na nossa sociedade capitalista, as mudanças ocorridas na indústria e nas tecnologias de 

informação e comunicação podem ser examinadas nas corriqueiras referências da literatura 

econômica mais recente avaliando as variáveis macroeconômicas do mercado. Termos como 

globalização, redefinição das relações econômicas internacionais, desregulamentação da 

indústria, abertura e integração dos mercados, quebra de monopólios, redefinição das 

barreiras alfandegárias e tantos outros indicam, além das profundas mudanças no mercado, 
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imposições de diversas ordens às organizações que possam lhes assegurar continuidade de 

participação no acirrado ambiente. 

Do ponto de vista do mercado e das organizações, estas transformações são traduzidas por 

aumento da concorrência e demandas por aumento de produtividade e competitividade. No 

cenário da globalização, seja ela econômica, social ou política, as organizações estão 

percebendo a necessidade de informatização, melhorias nos processos de comunicação e de 

utilização das tecnologias de redes como questões fundamentais para a definição das 

estratégias econômicas e alinhamento dos seus processos às demais organizações já alinhadas 

em redes digitais. 

Se a economia emergente é a economia das novas tecnologias, a velocidade demandada 

para o processamento de informações, de comunicação e de tomada de decisões é cada vez 

mais alta. Com o objetivo de aumentar o seu desempenho neste ambiente as organizações vêm 

utilizando a tecnologia disponibilizada pelos avanços já citados para melhorar seus sistemas 

de produção, automação de processos industriais, processamento de dados, alimentação do 

sistema de informação interno, suporte à tomada de decisão, sistemas de comunicação com o 

mercado, etc. 

A necessidade de fazer parte do ambiente de troca e transferências eletrônicas de 

informação, possibilitado pelo advento das redes tem contribuído para fazer crescer a 

utilização de computadores e outros dispositivos, sugerindo que as empresas que não tiverem 

disposição para “pensar” nestes investimentos, possivelmente não desfrutarão das vantagens 

competitivas que poderão ser obtidas. 

Aliados às perspectivas de contínua melhoria na sua infra-estrutura, padronização nos 

sistemas e comunicação e na disposição de tecnologias de compressão de dados, banda larga e 

Internet 233, após o período pós-especulativo em torno do Comércio Eletrônico, voltam a 

                                                 
33 Banda larga refere-se ao tipo da largura de banda de uma rede, medida que significa a quantidade de 
informação por tempo que circula por um determinado canal. A banda larga, então, define aquelas tecnologias 
onde se tem uma maior quantidade de informação por tempo, circulando por canal. Exemplos são: Internet na 
rede de TV a cabo, via ondas de rádio, Cable MODEM, antenas digitais e linhas digitais de alta velocidade como 
a ADSL (Assymetric Digital Subscriber Line), que permite acesso a taxas superiores a 640 Kbps (Kilobits por 
segundo) e a ISDN (Integrated Service Digital Network), com acesso superior a 128 Kbps. Adaptado de 
http://www.broadbr.hpg.ig.com.br/banda.htm. Já Internet 2 é uma iniciativa norte-americana, que visa o 
desenvolvimento de tecnologias e aplicações avançadas de redes Internet para a comunidade acadêmica e de 
pesquisa que possibilitem novas aplicações como telemedicina, bibliotecas digitais, laboratórios virtuais, dentre 
outras que não são viáveis com a tecnologia Internet atual. Maiores informações podem ser encontradas em 
http://www.internet2.edu/ 
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crescer os investimentos nos negócios na rede. As perspectivas de aprimoramento e/ou 

desenvolvimento das tecnologias de banda larga prometem gerar experiências on-line entre os 

agentes envolvidos nas atividades comerciais cada vez mais interativas, afetando diretamente 

os negócios. Nesta época, chamada por Cebrián (1999) como a “Era da inteligência 

interconectada”, estamos caminhando para 

a formação de um imenso contexto globalizado de sistemas de informação 
interconectados, empurrando tudo e todos para um ambiente de transação completo 
e, deste modo, sedimentando a comunicação eletrônica como uma espécie de dialeto 
operacional do mundo dos negócios. (Cardoso, 2000, p. 12) 

A interconexão dos sistemas e o estabelecimento de relações entre organizações e seus 

sistemas conectados em redes, possibilitados pela franca adoção e disseminação da TI, vêm 

contribuindo para a criação de uma nova linguagem empresarial, referida por Cardoso (2000) 

como uma “língua franca do atual cenário dos negócios” (Cardoso, 2000, p. 5). Mais 

abrangentes que a tradicional integração entre os Sistemas de Informação Gerenciais (SIG) e 

os processos de tomada de decisão, faz-se necessário o relacionamento entre os sistemas de 

informação corporativos e as estratégias comerciais que envolvem o marketing e as 

informações sobre clientes e parceiros da empresa. 

Observando o panorama sócio-econômico, já é notória a transformação em curso nas 

práticas de gestão das organizações para acompanhar as demandas do mercado e se adaptarem 

recorrentemente a este ambiente. Abertas às propostas oferecidas pelas TIC, elas têm 

investimento em soluções de integração, relacionamento e comunicação organizacional, que 

viabilizam, cada dia mais, os agentes envolvidos no negócio de forma a promover o diálogo e 

a ação compartilhada para a formação de um ambiente cooperativo que culmine no sucesso de 

todos os participantes do processo. 

De uma maneira geral, o processo de adoção de tecnologias pelas organizações e também 

pelas pessoas vem contribuindo para desenvolver uma cultura técnica e informacional na 

sociedade, à medida que o uso dos sistemas computacionais e das transferências e trocas em 

rede tornam-se cada vez mais intensos e até mesmo demandados. Através de atos cotidianos, 

ao mesmo tempo em que acessa e alimenta os sistemas computacionais, este processo exerce 

uma “pressão invisível” na demanda por mecanismos e dispositivos eletrônicos digitais mais 

eficientes. Além disso, as novas exigências do mercado demandam também novos recursos 

técnicos que auxiliem os usuários na execução das novas atividades. Esta observação nos 

permite afirmar então que, na situação atual, o sistema trabalha num processo contínuo, 
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promovendo um círculo virtuoso de retroalimentação dos dispositivos e aparatos tecnológicos 

e comunicacionais. 

Similarmente, na economia, este processo de retroalimentação é observado na análise do 

consumo e da produção feita por Marshall (1982). O autor afirma que a medida em que 

aumentam suas atividades o homem também progride na produção de novos objetos de 

consumo, que possam potencializar ainda mais o desenvolvimento destas atividades. Para ele, 

a satisfação de uma necessidade não tem fim em si, ela é sempre um avanço em direção a uma 

nova necessidade, citando que, 

de maneira geral, embora sejam as necessidades do homem que, nos primeiros 
estágios da civilização provocam o desenvolvimento de sua atividade, nos estágios 
mais elevados, todo o progresso é devido a atividades novas, que suscitam novas 
necessidades. (MARSHALL, 1982, p. 156). 

Se as novas atividades desenvolvidas pelas organizações através das pessoas que nela 

atuam tem suscitado novas necessidades desde pelo menos o início da época moderna, hoje 

estas necessidades se mostram muito mais evidentes. 

As mudanças causadas nas organizações, o rápido avanço das tecnologias de hardware e 

software e sua proliferada disseminação, as tecnologias móveis e em rede, dentre outros, além 

de estarem influenciando as organizações e suas atuações no mercado, têm influenciado na 

cultura e no comportamento das pessoas, trazendo conseqüências para o homem seja na vida 

pessoal ou profissional. 

Com a necessidade de responder aos pedidos de aumento de produtividade e eficiência, os 

profissionais reclamam de maneira recorrente da escassez de tempo para a execução do 

volume de tarefas que lhes é atribuído, muitas vezes faltando tempo para o lazer, para o 

envolvimento em treinamento e reciclagem, etc. Mesmo com o imperativo de constante 

atualização de informações e conhecimento, o tempo disponível para isto é cada vez mais 

reduzido. 

Relacionado ao fator da nossa falta de tempo, Davenport e Beck (2001) cunharam de 

forma bastante apropriada para os dias atuais o termo “Economia da Atenção”. Estamos 

vivendo na época da correria para a realização das tarefas, quando tudo é “urgente” e quando 

dispomos cada vez de menos tempo para exercer as nossas atividades dado o crescimento das 

nossas atribuições. Mesmo quando proliferam os meios e as tecnologias, o tempo continua 
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sendo um bem limitado e, verdadeiramente, o mais escasso de todos os que possuímos. 

Idealmente queremos que tudo funcione perfeita e rapidamente e aquilo que nos faz perder 

tempo imediatamente deixa de ser do nosso interesse pois a nossa atenção precisa ser dada a 

fatos importante e que nos tragam benefícios. Na visão capitalista, se o ditado “Tempo é 

dinheiro” é cada vez mais válido, perder tempo é perder dinheiro. 

No âmbito profissional, torna-se mais urgente hoje o desenvolvimento de tecnologias que 

possam facilitar a vida dos usuários, altamente consumidores de ambientes computacionais 

para a realização de suas atividades, tornando soluções e idéias para a redução de tempos 

gastos nas tarefas sempre bem vindas. 

A busca por conveniência na realização das tarefas pode ser acompanhada no estilo de 

vida das pessoas não só nas suas atividades profissionais mas também pessoais. Como 

exemplo, citamos algumas alterações observadas no mercado varejista em conseqüência do 

crescimento no número de pessoas que a cada dia dispõe de menos tempo para se dedicar às 

atividades fora do trabalho. Segundo dados do instituto de pesquisa de mercado Nielsen34, 

entre 1999 e 2000, as vendas de pratos prontos congelados subiram cerca de 26%, as de chá 

pronto 25%, enquanto que as de chá de infusão apontaram queda de 7%, com tendências de 

contínua redução. A Associação Brasileira de Supermercados35 também apresentou dados que 

podem estar relacionados a novos hábitos de compra dos consumidores em função da falta de 

tempo e a conseqüente busca por conveniência: as vendas nos supermercados de vizinhança 

cresceram 12% em 2000 enquanto as dos hipermercados reduziram em 8% no mesmo 

período, levando-os a concluir que os consumidores estão preferindo pagar um pouco a mais, 

para ter atendimento mais rápido e conveniente. Para o consultor Britt Beemer36, o ritmo 

acelerado da vida tem levado as pessoas a fazer menos compras comparadas e a escolher lojas 

onde elas têm a certeza de que encontrarão o produto desejado, na ordem de reduzir o trabalho 

e aumentar a praticidade, otimizando assim o tempo disponível. 

Uma análise superficial pode nos sugerir que o aumento da falta de tempo das pessoas e a 

conseqüente busca por conveniência são algumas das razões que contribuem para o 

crescimento, nas grandes cidades, do número de lojas de conveniência, dos supermercados 24 

                                                 
34 http://www.nielsenmedia.com 
35 http://www.abrasnet.com.br/ 
36 Em entrevista concedida ao colunista Luiz Alberto Marinho, do site Bluebus: Nós, os sem-tempo. 
http://www.bluebus.com.br 
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horas, dos serviços de entrega em domicílio, das propostas de débito automático37, do drive-

thru, do auto-atendimento eletrônico e uma série de outros. 

Principalmente nos grandes centros urbanos, além da falta de tempo, podemos associar 

outro fator que pode contribuir para a busca por conveniência: o crescente agravamento do 

quadro de violência que atinge a todas as camadas da sociedade, decorrente das disparidades 

sociais, pode estar sendo um dos motivos que levam as pessoas a procurarem por serviços que 

possam ser feitos a partir de suas residências, como, por exemplo, compras pela Internet. 

Outro aspecto que é conseqüência da contínua evolução da tecnologia é a crescente 

necessidade de desenvolvimento de sistemas que possam ser úteis na tarefa de recuperação de 

informações relevantes diante do enorme volume disponível. Das muitas opções disponíveis, 

certamente listaremos a Internet como uma das principais fontes de informação e 

comunicação atual. 

Regida por princípios de diálogo, cooperação e participação, este ambiente de 

compartilhamento e seleção de informações, continuamente alimentada por seus usuários, 

além de vir revolucionando a forma como nos comunicamos, vem revolucionado o nosso 

acesso à informação. Além do gigantesco banco de dados disponível, sem falar das estruturas 

ditas invisíveis38, a cada instante aumentam as perspectivas de seu crescimento, seja pelo 

aumento do número de computadores conectados à Internet, conseqüência da contínua 

evolução dos sistemas computacionais e do barateamento das máquinas, seja pelo aumento no 

número de interações e combinações. O avanço nas tecnologias parece indicar que o número 

de conexões em rede ainda continuará a crescer nos próximos anos, fazendo com que a 

estrutura sempre supere infinitamente nossa capacidade de absorção do conteúdo disponível. 

O aumento no número de usuários e de interações da Internet faz com que haja um 

acréscimo na quantidade de informações disponibilizadas na rede, tornando, 

conseqüentemente, mais complexa a tarefa de localizar e/ou processar informações de nosso 

interesse. Mesmo que Pretto (2002) afirme, e nós salientemos nossa plena concordância, que 
                                                 
37 Sistema em que um correntista de banco autoriza o débito em conta para pagamento de serviços previamente 
programados como energia elétrica, telefone, cartão de crédito. Se para o usuário, traz a vantagem da 
conveniência, as instituições bancárias se beneficiam da possibilidade de reduzir o atendimento nos caixas 
operados por seus funcionários. 
38 Sites e Bancos de Dados da Internet que não estão acessíveis através dos mecanismos de busca atualmente 
disponíveis. São informações que só podem ser acessadas através da obtenção do correto endereço ou URL do 
serviço, pois da forma como foram elaborados não conseguem ser rastreados para catalogação. Fonte e 
informações em: http://www.invisibleweb.com/ e http://www.invisible-web.net/ 
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o aumento do volume de informações é salutar e serve para aumentar também a chamada 

inteligência coletiva de Levy (1999), sabemos que a rede está “povoada” de conteúdo inútil 

ou inválido (informação sem credibilidade). Nesta linha, Vaz (2000) indica que se navegar é o 

termo utilizado para descrever a movimentação entre sites na Web, a enorme quantidade de 

informações disponíveis nos ameaça de um “naufrágio” no mundo virtual. 

Numa outra possibilidade podemos pensar também na tensão existente no momento de 

escolha da informação pois a seleção de uma, implica na declinação mesmo que passiva, de 

outra e o excesso de oferta pode, por vezes, nos impedir de fazer as opções de maneira 

adequada. Assim, se considerarmos, por exemplo, a abundância de informações, não 

necessariamente poderemos associá-la a um melhor nível de conhecimento: a quantidade só 

poderá ser sinônima de qualidade, se formos capazes de discernir entre as várias informações 

disponíveis. 

Outra questão reside na impossibilidade cada vez maior de constatar a credibilidade das 

fontes e/ou a veracidade dos dados disponíveis por trás do anônimo dilúvio de notícias. Esta 

situação pode mesmo nos conduzir a dúvidas e incertezas, e juntamente com as demais citadas 

acima tornam bem vindas opções de personalização em alguns ramos ou atividades 

desempenhadas através da Internet. 

Paul Saffo apud Turban et al. (1999), do Institute for the Future39, acredita que houve 

sucesso na primeira etapa da revolução da informação, provendo acesso ao crescente volume 

de dados disponíveis, mas para ele, a segunda etapa diz respeito a solucionar os problemas 

que este volume trouxe: determinar quais os dados realmente úteis para o usuário. Torna-se, 

assim, cada vez mais necessário o desenvolvimento de tecnologias e sistemas úteis na tarefa 

de recuperação de informações relevantes no enorme volume disponível; sistemas que sejam 

capazes de oferecer soluções para os problemas de selecionar algo que seja de interesse do 

usuário. 

Muitas aplicações já são largamente conhecidas e utilizadas, e tem nos ajudado, 

corriqueiramente, a resolver, por exemplo, o problema da localização das informações na 

Internet: o uso de mecanismos de busca como o Altavista, o Google e o Yahoo40. 

Similarmente, nas nossas máquinas, são os softwares de localização de arquivos nos diretórios 

                                                 
39 http://www.iftf.org/ 
40 http://www.altavista.com.br, http://www.google.com, http://www.yahoo.com 
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ou de palavras nos textos que nos auxiliam a recuperar de forma mais rápida a informação que 

procurávamos em nossos meios de armazenamento permanente ou memórias secundárias41. 

Somando a falta de tempo e a busca por aumento da eficiência à necessidade de 

tratamento do volume de informações disponíveis nas redes e também nos bancos de dados 

das organizações, em grande parte advindos da inserção das pessoas na sociedade tecnológica, 

profissionais da área de informática e de comunicação têm buscado novas tecnologias para 

prover soluções a outros problemas dos usuários, como: 

a) necessidade de redução da carga de trabalho de usuários de sistemas computacionais, 

de forma a oferecer suporte às suas atividades rotineiras; 

b) necessidade de filtração e/ou classificação de dados: através de critérios de 

agrupamento e/ou seleção, é possível realizar tratamento de classificação das muitas 

informações que recebemos diariamente de forma a armazená-las adequadamente ou 

mesmo descartá-las. 

Este quadro pode convergir na demanda por sistemas que possam auxiliar na execução de 

tarefas, principalmente computacionais, de forma a otimizar o tempo gasto nas atividades, 

permitindo, assim, que empreguemos nossa atenção em atividades mais prioritárias ou 

benéficas. 

De uma maneira ampla, considerando a análise de Silva (2000), faz-se necessário o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas, produtos e serviços que atendam ao que a autora 

intitula de vetores de sentido. Trata-se de tendências gerais observadas na sociedade que nos 

orientam nos processos de tomada de decisão. Explicando melhor, se a nossa necessidade é o 

ganho de tempo, nossos vetores de sentido são a rapidez, a velocidade, a eficiência, a 

praticidade e todas as outras características que possam fazer com que nossos objetivos sejam 

atingidos. Assim, podemos procurar por estes vetores em produtos, bens, serviços ou até 

mesmo pessoas, na lógica do comportamento humano cada vez mais próxima da lógica da 

eficiência técnica. 

                                                 
41 Nesta categorização dos dispositivos de armazenamento de dados estão, por exemplo, o disco rígido, os discos 
flexíveis e os CD’s. O termo armazenamento permanente refere-se à capacidade do meio reter a informação sem 
uma fonte de alimentação ativa. Em contrário está a memória principal do computador, dita um meio de 
armazenamento temporário ou volátil, dada a perda dos dados nela gravados quando se extingue a fonte de 
alimentação. Adaptado de Computer Dictionary. Microsoft Press: Washington, 1993. 
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Como exemplo podemos citar a exploração do vetor rapidez pelas organizações como um 

grande benefício dos seus produtos e serviços na última década. Nos serviços bancários, de 

correios e de muitos outros setores fomos beneficiados pela melhoria no tempo de 

atendimento ao cliente. No varejo tradicional, nossa demanda é atendida com vendedores 

mais bem informados, serviços de atendimento ao consumidor, promotores de vendas, etc. 

Quando vamos a um varejista para adquirir um determinado bem podemos estabelecer com o 

vendedor uma comunicação ímpar e que pode fazer com que ele nos apresente exatamente o 

produto desejado, a depender da interação que seja estabelecida. Quando buscamos um 

mesmo funcionário, no caso de compra recorrente num determinado estabelecimento, para 

nos atender estamos, muitas vezes, buscando facilitar a comunicação necessária e tornar mais 

rápido e preciso o atendimento, por acreditarmos que as informações que aquele funcionário 

já tem a nosso respeito pode contribuir para que ele compreenda melhor as nossas 

necessidades e possa então melhor satisfazê-las. Em outras situações, quando nos deparamos 

com o auto-atendimento, nossa procura muitas vezes é satisfeita graças, principalmente, à 

visualização e/ou experimentação do bem desejado ou então, são as informações contidas na 

sua embalagem que pode nos auxiliar a decidir de forma mais rápida e eficiente se ele atende 

à nossa especificação. Nos serviços de atendimento ao cliente das centrais de Call Centers as 

nossas ligações e informações são armazenadas não só para identificar um determinado perfil 

de compras de produtos ou aquisição de novos serviços, mas também para evitar que 

tenhamos que repetir nossos dados nas futuras interações com o sistema. 

Nas atividades em que as TIC são largamente utilizadas, características de rapidez e 

eficiência se tornam a cada momento mais obrigatórias e exigidas pelos usuários, face à 

possibilidade do uso de máquinas e tecnologias cada vez mais evoluídas. 

Em sintonia com os vetores anteriores, na nossa atual relação intensiva com os sistemas 

computacionais nossos vetores são a facilidade de acesso e a interatividade com estes sistemas 

de forma a prover a informação relevante. Com este alinhamento, demandamos por soluções 

tecnológicas que possam nos oferecer as informações desejadas da maneira mais objetiva 

possível e numa comunicação simples. 

Numa análise do Comércio Eletrônico sob a perspectiva dos vetores de sentido, 

poderíamos atribuir as perspectivas de crescimento do consumo a vetores como a busca por 

conveniência, menor tempo gasto nas compras e maior velocidade na execução de nossas 

atividades. Assim, no ambiente de múltiplas forças do Comércio Eletrônico, além da 
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necessidade de observar as diferentes características inerentes desta atividade quando da sua 

implantação, citadas no capítulo anterior, as organizações que investem neste tipo de 

atividade ainda precisam se ocupar em compreender os vetores de sentido da sociedade e dos 

seus consumidores que as possibilitem desenvolver estratégias comerciais que possam 

assegurar-lhes sucesso nos investimentos. Também devem observar que as potencialidades 

oferecidas pelo meio de comunicação e pelas novas tecnologias precisam ser exploradas para 

a continuidade das atividades. Configurando-se como o padrão de troca de informações, as 

novas tecnologias em rede como a Internet vem definindo uma nova forma de comunicação 

com crescente envolvimento entre as partes: a comunicação interativa. 

Estamos defendendo que, paralelo à busca por produtos customizados, que atendem aos 

requisitos de um consumidor específico, a globalização comunicacional, não atribuída 

unicamente às evoluções e adaptações tecnológicas da Internet e de seus recursos, vem 

influenciando a forma de comunicação dos usuários, que passam a demandar novos sistemas e 

instrumentos informativos móveis e multimidiáticos. Atualmente eles buscam por 

comunicação interativa e personalização do conteúdo apresentado como forma de auxílio aos 

fatores anteriormente citados de falta de tempo, busca por conveniência e soluções para o 

tratamento do enorme volume ou excesso de informações. Para que este objetivo seja 

atingido, as demandas atuais dos usuários do Comércio Eletrônico passam pelo atendimento 

das necessidades de maior interatividade entre usuários e sistemas computacionais das 

organizações. 

Certamente as ciências sociais também têm se debruçado sobre a busca por comunicação 

personalizada como forma de suprir necessidades de individualização e distinção do homem 

em relação aos seus pares e atribuem à estas necessidades o consumo diferenciado por 

produtos. A indústria, de posse destas informações, tenta oferecer produtos que sejam 

adequados a esta necessidade humana. 

Isto posto, sob a dinâmica da sociedade da informação e da comunicação interativa, o 

mercado tem oferecido sugestões para melhoria da sua relação com o consumidor? Como tem 

sido a interação entre organizações e consumidores quando o negócio é realizado através da 

Internet? As tecnologias utilizadas na Internet oferecem possibilidades de comunicação que 

possam atender às expectativas de interação do consumidor? As informações disponíveis são 

satisfatórias ou, devido ao excesso oferecido, estão gerando novas dúvidas nos usuários? 
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Com ênfase na comunicação organizacional com usuários, consumidores e clientes, no 

Comércio Eletrônico, as soluções oferecidas até o momento para a promoção do 

relacionamento entre empresas-mercado podem ser consideradas satisfatórias, mas diante das 

tecnologias disponíveis poderiam estar bem mais aprimoradas e desenvolvidas. Entre as 

formas de comunicação atualmente disponíveis, as organizações têm explorado bastante o e-

mail, os formulários para comunicação on-line, os contatos telefônicos e em poucos casos, os 

canais de conversa, os chats42. Para verificar esta utilização, basta-nos tão somente uma 

observação, mesmo desatenta, aos rótulos e embalagens dos produtos mais diversos 

encontrados nas dispensas e geladeiras das nossas casas: quase que invariavelmente, está 

disponível além do tradicional telefone do Serviço de Atendimento a Cliente (SAC), um e-

mail e/ou site para informações e contato, mas mesmo assim reclamações acerca destes 

serviços ainda permanecem. 

Esta carência de melhores serviços de relacionamento com o cliente não pode ser 

justificada por falta de soluções tecnológicas disponíveis no mercado. Como propomos, os 

Agentes Inteligentes, além de outras tecnologias já mais conhecidas, vêm oferecendo 

possibilidades de promover uma maior interação entre os usuários e os sistemas corporativos, 

através de seus sites na Internet. 

Explorando os vetores atuais da sociedade, as organizações que desenvolvem atividades 

de Comércio Eletrônico na Internet poderão se beneficiar desta tecnologia para fazer com que 

melhore a comunicação dos usuários com os seus sistemas através do relacionamento 

interativo, e também para oferecer recursos que venham reduzir o trabalho computacional 

executado pelo homem, ajudando-o a realizar tarefas de forma mais rápida e/ou automática. 

Mas, o que seria então esta tão buscada interatividade entre os agentes envolvidos nas 

transações comerciais? Por que a proposta de comunicação interativa dos Agentes Inteligentes 

é tão interessante? Para entendermos melhor as possibilidades de interatividade que esta 

tecnologia já oferece e ainda pode a vir a oferecer, passemos primeiramente à discussão sobre 

a primeira, no próximo capítulo. 

                                                 
42 Recurso do IRC – Internet Relay Chat – Sistema de comunicação síncrona, usado para bate-papo (Chat) em 
tempo real, na Internet. Comunicação síncrona é aquela em que o emissor aguarda que o receptor envie uma 
resposta à sua mensagem para o encaminhamento de uma nova mensagem. Mesmo tipo de comunicação do 
diálogo face-a-face. O e-mail, ao contrário, é uma comunicação do tipo assíncrona onde o emissor não necessita 
aguardar uma resposta para o envio de uma nova mensagem. Adaptado de 
http://www.torque.com.br/internet/glossario.htm. 
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CAPÍTULO 4 INTERATIVIDADE NAS MÍDIAS DIGITAIS 

 

"Fale-me e eu esquecerei. 

Mostre-me e eu lembrarei. 

Envolva-me e eu entenderei." 

Provérbio Chinês 

 

 

Como citado no capítulo 3, a observação dos vetores de sentido que estimulam a 

utilização do Comércio Eletrônico tem sido traduzida na forma de maior aproveitamento do 

canal de comunicação e dos recursos disponíveis na era da teleinformática: apresentar para os 

usuários a informação relevante, o conteúdo perfeito no ambiente de intensa interconexão. 

Neste trabalho, já que afirmamos que a tecnologia de Agentes Inteligentes pode 

desempenhar o papel de promover a personalização do conteúdo através da interatividade 

entre usuários e sistemas computacionais contribuindo também para uma otimização na 

utilização dos recursos, entendemos ser importante uma discussão mais aprofundada sobre a 

interatividade. Além disso, muito se tem falado sobre este conceito sem que seja delimitada a 

real dimensão que se quer dar a ele. Face aos diferentes pontos de vista de autores de diversas 

áreas do conhecimento na utilização do conceito de interatividade, ora tratado de maneira 

extremamente ampla, ora fazendo uma restrição exacerbada como veremos a seguir, 

pretendemos delimitar o termo de forma que o leitor compreenda o que queremos dizer 
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quando afirmamos a capacidade da tecnologia de Agentes Inteligentes aqui proposta de 

interagir com o usuário e facilitar-lhe o acesso às informações e aos recursos computacionais 

disponíveis. 

 

4.1 A POLÊMICA 

 

Como afirma Fragoso (2001), nos últimos anos, várias vozes vêm indicando que uma das 

características mais importantes da Web é o seu potencial de interatividade, e que as formas 

de comunicação da Internet estão direcionadas para a comunicação interativa, dialógica e que 

mais se aproxime do modelo de comunicação interpessoal. Segundo a autora: 

A interatividade é apontada como um dos elementos principais, senão o mais 
importante, da redefinição das formas e processos psicológicos, cognitivos e 
culturais decorrente da digitalização da comunicação. (Fragoso, 2001, s.p.) 

Um exemplo perfeito disso pode ser visto em Cebrián (1999) que afirma que na Web a 

interatividade não é só estimulada ou tida como potencial, ela é a possibilidade da sua própria 

existência ou então que o desenvolvimento da Internet não teria sido tão formidável se todo o 

sistema não estivesse sido baseado na interatividade. Também na definição de Rheingold 

apud Castells (1999) das comunidades virtuais na Internet, o termo aparece como natural 

quando ele afirma que ela é “uma rede eletrônica de comunicação interativa” (Rheingold apud 

Castells, 1999, p. 385), organizada em torno de um interesse ou finalidade compartilhados. 

Mas também são encontrados exemplos de autores que acreditam exatamente no oposto, 

como é o caso de Cook (1994), que acha que o termo só serve para descrever com precisão a 

interação entre pessoas, não devendo ser utilizado como característica de interação da 

comunicação mediada por computadores. 

Uma análise primária da recém utilização do termo interatividade pelos meios de 

comunicação poderia facilmente nos conduzir a pensar que, atribuindo valor de forma 

excessiva à possibilidade técnica destes meios, a mídia tem elaborado e rotulado seus 

produtos como interativos, num processo de banalização do termo. Bastar-nos-ia olhar as 
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diversas seções, quadros ou programas43, ditos interativos e disponíveis atualmente - em que 

somos convidados a nos comunicar com o editor ou jornalista ou que precisamos escolher o 

ganhador ou o perdedor, o filme que será exibido, a reportagem que será mais explorada no 

próximo episódio, o enredo do próximo bloco, a exibição de uma das matérias ou mesmo sua 

opinião sobre um dos assuntos em destaque no momento - para chegar a esta conclusão. 

Mas, independente de haver ou não uma “pressão” para que se venda “tudo” como 

interativo, acreditamos que a apropriação e recente massificação do termo pela mídia pode 

não estar relacionada às tentativas de adequação dos seus produtos ao caráter interativo 

disseminado pelas mais recentes tecnologias, em especial as redes telemáticas, ou em 

detrimento dos demais formatos dos meios de comunicação. Se formos pensar de uma forma 

generalizada, pressupondo nossa relação interativa com o mundo e que funda nossa vida em 

sociedade, podemos dizer que “tudo” é mesmo interativo. Lembrando do postulado da física, 

até mesmo o olhar do observador interfere no acontecimento. Mas, não estamos nos referindo 

a esta interatividade no sentido latu. 

Como já citamos, a interatividade que aqui será analisada e sugerida como condição de 

avanço na comunicação do usuário com os sistemas está relacionada ao conceito definido por 

Steuer (1992) que relaciona interatividade, à extensão do quanto um usuário pode participar 

ou influenciar, na modificação imediata da forma e do conteúdo de um ambiente 

computacional. Desta forma, conceituando a interatividade como uma variável baseada em 

estímulo, ele agrupa o livro, o jornal, a TV aberta como meios pouco interativos. Dentre os de 

alta interatividade, ele cita a teleconferência, o e-mail, o vídeo game, MUD44 e outros. Assim, 

a relação é interativa quando podemos observar a dissolvência de figuras ou troca dos papéis 

do emissor e receptor. É esta capacidade de conformar este ambiente computacional, gerando 

melhorias na comunicação, a que se prestam os Agentes Inteligentes que aqui tratamos. 

Passemos agora a uma pequena história acerca do termo interatividade e a uma exploração 

                                                 
43 Por ordem, Carta do leitor, e-mails disponibilizados e os programas de TV: Casa dos artistas (SBT), Big 
Brother Brasil e Fama (GLOBO), Intercine (GLOBO), Fantástico (GLOBO), ‘Você Decide’ (GLOBO), Globo 
Repórter (GLOBO) e ‘Se liga Brasil’ (GLOBO). 
44 MUD (Multiple-User Domains): Domínio multiusuário. Originalmente conhecido como Multi-User-
Dungeons, um MUD é um ambiente virtual baseado em texto no qual os personagens dos usuários interagem em 
tempo real. Através de comandos de texto, é possível andar pelas salas, digitar mensagens para outros 
personagens, participar de jogos, enigmas ou combates. MUD são uma transposição para as redes dos jogos de 
RPG (Role Playing Game). Adaptado do glossário de Carlos Irineu da Costa, em Cibercultura de Pierre Levy 
(1999). 
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dos conceitos elaborados por alguns dos autores da área de comunicação que mais tem se 

dedicado a estas questões. 

 

4.2 A ORIGEM DO TERMO INTERATIVIDADE E SEUS CONCEITOS 

 

O termo interatividade, segundo Fragoso (2001), remonta dos anos 60 e é derivado do 

neologismo inglês interactivity. Ele foi cunhado, nesta época, para denominar o que os 

pesquisadores da área de informática entendiam como uma nova qualidade da computação 

interativa, presumindo a incorporação de dispositivos como o teclado e as teleimpressoras 

como unidades de entrada e saída dos sistemas computacionais. A autora cita que ele foi 

criado para enfatizar justamente a diferença e significativa melhora na qualidade da relação 

usuário-computador, pela substituição dos anteriores cartões perfurados e controladores 

elétricos pelos novos dispositivos disponibilizados, mas sem o propósito de classificar os 

sistemas anteriormente utilizados como não-interativos. 

Desde a evolução dos monitores de vídeo e o surgimento das interfaces gráficas, os 

sistemas computacionais vêm sendo desenvolvidos no imperativo de tornar estas interfaces as 

mais amigáveis (user friendly) possíveis. Com a tela sendo, cada vez mais, a mediadora 

visível entre a sociedade e a tecnologia, estes esforços visam facilitar o uso e o aprendizado 

intuitivo e contribuir para o melhor aproveitamento dos recursos oferecidos. Pelo enfoque 

dado à construção de sistemas que provenham interfaces intuitivas e amigáveis, e soluções de 

auto-atendimento, entre outros, as máquinas estão progressivamente se tornando instrumentos 

mais próximos das pessoas, contribuindo ainda mais para a utilização dos recursos e para a 

forte disseminação da informática em todo o mundo. 

Como tendência, Cebrián (1999) afirma que a interface estará cada vez menos relacionada 

com as necessidades ou usos tecnológicos e mais com o comportamento e a conduta do 

usuário. Neste sentido, lembrando do comportamento e das necessidades dos usuários 

discutidos no capítulo anterior de superar a falta de tempo dos usuários para o desempenho de 

atividades e conseguir obter as informações de que necessita diante da crescente estrutura 
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disponível, a grande demanda dos usuários na era da interconexão é pela interatividade e 

personalização da comunicação. 

Se os monitores e a interface gráfica foram, como afirma Lemos (1997), conseqüências da 

evolução da informática, podemos dizer que hoje eles são, em parte, sua causa. Atualmente 

estamos avançando para a utilização disseminada de telas sensíveis ao toque antes que se 

tornem populares as máquinas dotadas de sistema de reconhecimento de voz para a execução 

das ordens dos usuários. 

Dada esta ênfase no avanço tecnológico percebido na interação do usuário com os 

sistemas, Fragoso (2001) afirma que, de maneira análoga, é improcedente a tentativa de 

rotular alguns meios, processos ou produtos midiáticos como interativos e outros como não-

interativos. 

Seguindo esta linha, alguns autores preferem adotar uma escala com graus de 

interatividade a afirmar que um determinado meio é ou não interativo. Estamos nos referindo 

especificamente à classificação definida por Rogers apud Vos (2001), que pode ser 

identificada pela figura 5, abaixo. Nele, os meios de comunicação são classificados num 

continuum como tendo de baixo a alto grau de interatividade. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Escala unidimensional de interatividade das tecnologias de comunicação 
apresentada por Rogers (1987). Fonte: 
http://www.globalxs.nl/home/l/ldevos/itvresearch/scientific_images/4-interactivity.htm 



 

 

70

Para o autor, a mídia impressa, o rádio, a TV, entre outros, são meios considerados como 

pouco interativos, enquanto que a TV a cabo e os sistemas de comunicação via computadores, 

por exemplo, são considerados como altamente interativos. 

Outro autor que adota o modelo não-excludente é Lemos (1997). Apesar dele citar que 

aquilo que compreendemos hoje por interatividade está relacionado às mídias mais recentes, 

ele categoriza até mesmo esta interação em dois tipos, o que nos ajudará a delimitar melhor o 

termo. Para ele, os dois níveis não excludentes de interação são: 

a) interação técnica tipo analógico-mecânico: aquela relacionada à utilização dos 

dispositivos como objeto, máquina ou ferramenta. Como exemplo, o ato de digitarmos 

algo num console de telefone, tela ou teclado de computador; 

b) interação técnica tipo eletrônico digital: Através dela o usuário pode interagir não 

apenas com o objeto (computador ou sistema), mas com a informação, isto é, com o 

conteúdo. Esta interação pressupõe “uma ação dialógica entre o homem e a técnica” 

(Lemos, 1997, s.p.), em que o primeiro pode interferir no conteúdo das emissões em 

tempo real. A interface passa a ser não mais do que o espaço de negociação, de 

articulação do diálogo, seja entre homens, homem-sistema ou entre sistemas. 

Às duas interações descritas acima e classificadas como interação técnica, ele acrescenta 

uma terceira, definida como uma interação social e relacionada à relação do homem com o 

mundo. Nesta linha, Parsons apud Rafaeli (1988) é um dos que definem interatividade através 

da análise do comportamento do indivíduo em seus diversos grupos sociais. 

Manzine apud Lemos (1997) também classifica interatividade em tipos distintos. A 

primeira, refere-se a uma interação simétrica pois pressupõe um diálogo constante entre os 

agentes envolvidos na comunicação. Em oposição ele propõe outro tipo de interação, definido 

por ele como mecânico-analógico, sendo utilizado como exemplo a ação de abrir uma porta. 

A esta última situação, que pelo exposto Lemos (1997) caracterizaria como uma interação do 

tipo analógico-mecânico, o autor denomina interação assimétrica passiva. Sims (1997) é outro 

autor que afirma que identificar a seleção de objetos e menus, os clicks nas figuras e a 

navegação linear como ato interativo significa trivializar a interatividade. Para ele a 

interatividade é uma atividade entre dois organismos, que provenha respostas adequadas às 

necessidades informativas de ambos. 



 

 

71

Dadas então estas categorizações do termo, a interatividade que está sendo analisada na 

relação do usuário com o sistema leva em consideração a capacidade de alterações nas 

informações disponibilizadas, correspondendo à acima denominada interatividade eletrônico-

digital (Lemos). Não se pretende com isto uma desvalorização da potencialidade técnica das 

mídias digitais e das redes mas sim, dar atenção à relação possível de comunicação entre 

usuários e sistemas computacionais provendo uma troca de informações que otimize o 

trabalho do usuário destes sistemas. 

Com esta delimitação, um dos autores que mais vem se dedicando nos últimos anos ao 

estudo da interatividade na comunicação, e mais recentemente nos sistemas computacionais e 

em rede é Sheizaf Rafaeli45(1988). Para este autor, a mais relevante das dimensões 

comunicacionais promovidas pela rede, a interatividade, conceito nuclear deste trabalho, 

estava, até poucos anos atrás, limitada aos estudos da recente área da Comunicação Mediada 

por Computadores (CMC - Computer-Mediated Communication) e Interface Homem-

Computador (IHC - Computer-Human Interface - CHI). Para ele, ela é compreendida como a 

extensão do quanto a comunicação reflete de volta, se alimenta e responde ao passado, sem 

necessariamente darmos ênfase ao tempo ou ao número de mensagens envolvidas na 

comunicação. Para ele a definição de interatividade 

relies on how much messages are based on the way preceding messages are related 
to even earlier ones. […] For full interaction to occur, communication roles need to 
be interchangeable: role assignment and turn-taking are to be nonautomatic or near 
so. […] The conditions for full interactivity are fulfilled when later states in a 
message sequence depend on the reaction in earlier transactions, as well as on the 
content exchanged.46 (Rafaeli, 1988, p. 111, 118) 

Para Rafaeli e Sudweeks (1996) também é importante considerar que características como 

bidirecionalidade, tempo de resposta imediata, largura de banda, controle do usuário, 

quantidade de ações do usuário, retorno (feedback), entre outras, se consideradas 

isoladamente não garantem o caráter interativo da comunicação. 

Rafaeli (1988) propõe o quadro abaixo para diferenciar a comunicação interativa das 

demais formas de comunicação. Neste quadro, uma pessoa é simbolizada pelo ‘P’, o ‘M’ 

                                                 
45 http://sheizaf.rafaeli.net/ 
46 “é baseada no quanto as mensagens são baseadas na forma que mensagens precedentes estão relacionados a 
mensagens até mesmo anteriores. Para ocorrer interação total, os papéis na comunicação precisam ser 
intercambiáveis: definição de papéis e sua reversão deve ser não automática ou próxima disto. As condições para 
interatividade completa são atendidas quando os estágios mais adiantados em uma seqüência de mensagens 
dependem da reação nas transações anteriores bem como no conteúdo trocado.” [Tradução da autora] 
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refere-se às mensagens, numeradas de acordo com a seqüência temporal e o ‘O’ refere-se ao 

outro, pessoa, sistema ou dispositivo. 

 

 

Usando uma pessoa e um dispositivo, poderíamos exemplificar o primeiro tipo de 

comunicação (two-way communication), citando o uso de uma campainha, onde ao 

pressionarmos o interruptor (envio de uma mensagem) recebemos como resposta o som 

emitido pelo equipamento em questão. Desta forma, não há possibilidade de alterações no 

conteúdo trocado e nem há relação com mensagens anteriores. 

Como exemplo de comunicação reativa (reactive), também denominada por Rafaeli 

(1988) como semi-interativa (quasi-interactive), o autor cita as possíveis ações sobre uma 

máquina automática de vender doces e salgados, no qual ao se inserir uma moeda, temos em 

retorno um dos produtos disponíveis e previamente selecionados. A mensagem recebida (o 

produto) varia de acordo com a mensagem enviada pelo usuário (produto escolhido), mas sem 

muitas opções de variações ao longo do tempo ou do envio das mensagens. 

Assim, de acordo com o quadro vemos que, para o autor, os sistemas, para serem 

considerados interativos, precisam ter capacidade de armazenar as diversas mensagens 

existentes e utilizar-se destas informações para a comunicação posterior. À luz da nossa 

Figura 6: Três níveis de comunicação propostos por Rafaeli (1988) p.120. 
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discussão, se a inteligência artificial torna possível, além do armazenamento das mensagens 

emitidas por diferentes usuários, o cruzamento entre os dados contidos nestas mensagens, 

então, promover a interatividade no sistema é promover conteúdo relevante e especialmente 

elaborado para um usuário. Neste sentido podemos dizer que as novas mídias digitais, 

juntamente com as demais tecnologias de informação e comunicação, vão proporcionar uma 

nova “qualidade” de interação ou o que chamamos aqui de interatividade. Utilizando as 

interfaces gráficas como zona de contato para a interatividade digital, é possível aos Agentes 

Inteligentes utilizarem-se dos sistemas de informação existentes para prover uma 

comunicação interativa, individualizada, personalizada, em que o homem e/ou suas atividades 

definem a mensagem elaborada. Vale lembrar que este modelo é oposto à cultura de produção 

e comunicação em massa, que como vimos, foi hegemônica no século XX, ou à informação 

centralizada distribuída no modelo um-para-todos, muito utilizada na área da informática. 

Segundo o conceito de interatividade aqui utilizado, características de interação e 

personalização já podem ser encontradas em sites que oferecem conteúdo customizado, seja 

baseado em informações providas pelos usuários ou elaborado de acordo com os seus 

dados/perfil, capturados por cookies47 enviados pelo site provedor do serviço. 

O conceito aqui explorado de interatividade está relacionado à personalização no conteúdo 

ou na mensagem, mas também podemos pensar na elaboração da interface visual de acordo 

com as preferências pré-expressas. A esta última possibilidade de conformação Kerkhove 

apud Cebrián (1999) deu o nome de Metadesign. Apesar do crescimento de pesquisas na área 

da Interface Homem-Máquina, as hoje chamadas interfaces inteligentes ainda não mostraram 

a mínima parte do que pode estar disponível em alguns anos. Para os pesquisadores desta 

área, o ponto ideal será aquele considerado como interface zero, onde o exemplo mais 

próximo que temos atualmente são os celulares que atendem a comando de voz (aparelho de 

celular voice), na diretriz de que as interfaces sejam baseadas na delegação de tarefas. 

Complementando sua análise, Rafaeli (2001) propõe ainda quatro aspectos 

comunicacionais presentes na rede que visam facilitar o uso desta estrutura: multimidialidade, 

hipertextualidade, troca de mensagens e sincronicidade/imediatez. Para ele, em relação aos 

meios de comunicação, mesmo sabendo que nenhum dos aspectos acima é inerente à Internet, 

                                                 
47 Cookie é um arquivo enviado por um site para captura e armazenamento de informações sobre o usuário com o 
objetivo de guardar as suas preferências no site, para posterior uso. Informação ficam armazenadas no disco 
rígido do usuário e/ou podem ser enviadas para o site que o enviou. Adaptado de http://www.whatis.com 
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nela estas dimensões são colocadas em primeiro plano, no foco da atualidade. Outro 

pesquisador que também defende esta idéia é Palacios (2000), que afirma que os elementos 

usualmente apontados como rupturas nas práticas relacionadas à Internet em relação às outras 

mídias como a hipertextualidade, a multimidialidade, interatividade, atualização contínua e 

personalização são na verdade continuidades de características já existentes em outros 

suportes/dispositivos. Para Palacios (2000) tais elementos enquadram-se como extensões, 

continuidades que se dão como “amplificação, radicalização, potencialização desses 

elementos com relação aos suportes/dispositivos anteriores.” (Palacios, 2000, s.p.) 

Dos aspectos citados acima, poderíamos agrupar a multimidialidade e a hipertextualidade 

como aspectos relacionados à interface com o usuário. A dimensão multimídia tem a cada dia 

nos surpreendido, tamanha é a oferta de animações, interfaces tridimensionais, realidade 

virtual e até mesmo promessas de sensações olfativas na rede48, superando todas as ofertas das 

demais mídias. O aspecto da hipertextualidade, apesar de não ser conceitualmente 

considerado uma novidade, mas até mesmo uma característica humana – se considerarmos, 

por exemplo, que podemos ler um livro de forma não seqüencial, ou de numa conversa, 

interrompermos o assunto em questão para a discussão de um outro, relacionado ou não - 

ganha especial foco pelo aumento na capacidade de “construção” ou elaboração que nos 

oferece. Atualmente o hipertexto é a estrutura dominante, mas numa visão pragmática, as 

novas fases da Internet prometem evolução das mídias digitais e também das interfaces 

disponíveis. Como exemplo, já podemos ver na Web a implantação de matrizes bastante 

complexas, se comparadas às características do hipertexto e dos recursos multimidiáticos 

atuais, explorados no projeto Visual Query Interface da Universidade de Maryland/Stanford 

ou Dynamic Query Interface49 da Universidade de Boston e da Suécia. Sites que atualmente 

fazem uso desta tecnologia são o Spotfire (http://www.spotfire.com) e o SmartMonet 

(http://www.smartmoney.com - map of the market). 

No aspecto troca de mensagens já não temos mais a figura do gatekeeper50, característico 

da mídia de massa, já que impera o princípio da não organização, ordem ou censura. Não há 

                                                 
48 Ver detalhes em http://siliconvalley.internet.com/news/article.php/453991 e Digiscentes, disponível em: 
http://www.yourct.com/technews/1853/ 
49 Trata-se de novas tecnologias cujo objetivo é oferecer ao usuário uma forma de consulta visual sofisticada aos 
dados do sistema. Elas utilizam pontos para representação de registros de dados de várias perspectivas 
permitindo também que o usuário possa filtrar o conjunto de dados de interesse através de ações simples como o 
clicar do mouse. Adaptado de Almeida e Neto (2001). 
50 Selecionador ou guardião da informação das mídias de massa, indivíduo ou grupo que decide se uma 
informação deve ser distribuída ou bloqueada. Adaptado de http://www.aberje.com.br/livros/livro1/limit.htm. 
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qualquer espécie de regulamentação do conteúdo que pode ser difundido. A informação mais 

recente de discussões sobre a continuidade desta característica de não censura data de 12 de 

abril de 2002, quando, em primeira instância, o Parlamento Europeu votou contra o bloqueio 

de sites na Internet como forma de regular o conteúdo veiculado51. No balanço, com 460 

votos contra, três abstenções e nenhum a favor, a decisão foi aprovada pela Associação dos 

Provedores de Internet da Europa que acredita que o bloqueio de conteúdo é uma solução que 

traz conseqüências indesejáveis contra a democracia e a liberdade de expressão. 

Com relação à sincronicidade/imediatez, a rede nos proporciona um encurtamento das 

barreiras temporais e a possibilidade da comunicação no chamado tempo real. Como exemplo 

temos as videoconferências, os recursos de IRC, MUD e MOO52. Uma pergunta pode dar a 

melhor compreensão da importância deste aspecto comunicacional, com tendências de ser 

considerado o padrão ideal de comunicação na nossa vida on-line: quem não se aborrece ou 

fica ansioso por uma resposta a um e-mail que tarda a vir? 

Considerando então os aspectos discutidos, a interatividade é um dos aspectos que ainda 

precisa ser mais explorado se desejarmos que a comunicação se torne clara e eficiente. Esta 

interatividade na relação entre homens e máquinas, possibilitada pelas mídias digitais, dirá 

respeito à capacidade dos sistemas computacionais deste ambiente poderem estabelecer com o 

usuário uma comunicação semelhante ao modelo da comunicação interpessoal, provendo-lhe 

informações relevantes e contribuindo assim, para reduzir o esforço computacional necessário 

para a utilização destes sistemas. O contínuo acúmulo de informações sobre os usuários e o 

maior número de interações entre homens e sistemas farão com que a comunicação se torne 

crescentemente mais interessante e atrativa. 

Passemos agora à discussão da temática dos Agentes Inteligentes e de como esta 

tecnologia pode oferecer soluções para a comunicação interativa aqui discutida e colocada 

como condição de melhoria para a relação do homem com os sistemas computacionais. 

                                                 
51 http://idgnow.terra.com.br/idgnow/internet/2002/04/0026 
52 MOO: Contração de MUD Object Oriented, uma implementação específica de um sistema MUD orientado 
para o objeto, desenvolvida por Stephen White. Adaptado do glossário de Carlos Irineu da Costa, em 
Cibercultura de Pierre Levy (1999). 
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CAPÍTULO 5 AGENTES INTELIGENTES: CONCEITOS, BENEFÍCIOS E 

DESAFIOS DE SUA APLICAÇÃO NA COMUNICAÇÃO INTERATIVA E 

PERSONALIZADA 

 

“O cérebro eletrônico faz tudo 

Faz quase tudo 

Quase tudo” Gilberto Gil 

 

 

 

Revendo o quadro previamente exposto, da evolução da área da informática, da 

comunicação e também da indústria, as conseqüências destas transformações na conformação 

da sociedade e as novas demandas geradas a partir desta situação, vamos então agora expor a 

tecnologia de Agentes Inteligentes para nossa fundamentação acerca do uso das TIC na 

contribuição de soluções para este quadro. As aplicações já disponíveis e que aqui serão 

expostas nos conduzem a pensar que a utilização dos Agentes Inteligentes na promoção da 

comunicação interativa e possibilidade de oferta de conteúdo personalizado trará melhorias 

para as estratégias de Comércio Eletrônico. Veremos ainda outras soluções disponíveis 

atualmente que utilizam esta tecnologia. 
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5.1 AGENTES INTELIGENTES – CONCEITOS 

 

O termo Agente, definido na língua portuguesa como “que opera, agencia, age; pessoa 

agente; pessoa que trata de negócio por conta alheia; procurador; pessoa encarregada de uma 

agência; pessoa que pratica a ação; o princípio ou o sujeito de uma ação”53, quando 

conceituado sob o ponto de vista da área da Inteligência Artificial torna-se bastante complexo. 

Na comunidade de pesquisadores de Agentes Inteligentes não existe um conceito 

consensual, da mesma forma como é indefinido o conceito de inteligência para a comunidade 

de Inteligência Artificial. Na bibliografia disponível, podem ser encontradas definições 

consideradas muito abrangentes ou complementares umas às outras. Basicamente ele é 

definido como um software de assistência, com autoridade delegada por seus donos, para a 

realização de tarefas computacionais mas, cada uma das diversas áreas de pesquisa que 

utilizam esta tecnologia como a robótica, a engenharia de software, linguagens de 

programação, redes de computadores, ciências cognitivas, semiótica, biologia, psicologia e 

outras, desenvolveram, sob suas perspectivas particulares, uma série de definições para os 

Agentes. 

Dentre as diversas definições encontradas, uma das mais simples e amplas é a de Gilbert e 

Janca (1996). Para estes autores, Agentes Inteligentes são softwares que ajudam pessoas 

agindo em seu lugar. Esta tecnologia permite que as pessoas possam delegar aos seus Agentes 

tarefas que elas deveriam executar, automatizar trabalho repetitivo, lembrar coisas que o 

usuário possa ter esquecido, sumarizar dados complexos, aprender com o usuário e fazer 

recomendações para ele. 

Outras definições que utilizam vocabulário próprio da área de estudo e que delimitam 

melhor esta tecnologia são: 

Agentes Inteligentes são programas que atuam em nome do seu usuário humano 
para executar tarefas de reunir informações trabalhosas, tal como localizar e acessar 
informações de várias fontes de informações on-line, resolver inconsistências nas 
informações recuperadas, filtrar (excluir) informações irrelevantes ou não 
requeridas, integrar informações de diversas fontes de informações heterogêneas e 
adaptá-las para as necessidades de informações de seu usuário humano. (Sycara et 
al. apud Giese, 1998, p. 36) 

                                                 
53 Dicionário Aurélio eletrônico em CD-Rom Versão 1.4. 
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Um Agente é um sistema situado dentro de um ambiente, que nele percebe e 
atua continuamente em busca de sua própria agenda, a fim de aplicar o 
conhecimento adquirido em um momento futuro. (Franklin e Graesser, 1996, s. p.) 

Agentes são sistemas computacionais que habitam um ambiente complexo e 
dinâmico, sensoreiam e atuam autonomamente neste ambiente, realizando desta 
maneira uma série de metas e tarefas para as quais foram projetados. (Maes 
(Massachusetts Institute of Technology – MIT) apud Gudwin, 2001, s. p.) 

Tão amplas quanto o conceito de Agentes são as nomenclaturas encontradas para se referir 

a este tipo de tecnologia. Além de Agentes Inteligentes (Farhoodi, Fingar, Gilbert, Hendler, 

Janca, Jennings, Wooldridge), são encontradas referências aos termos Agentes Autônomos 

(Davidsson, Franklin, Graeser), Agentes de Software (Maes, Miller, Shneiderman, Nwana) e 

outros menos comuns. Para Agentes que desempenham tarefas mais específicas um dos 

termos encontrados é Softbots -Softwares Robots (Hedger (2002)). Como já anteriormente 

salientado, estamos adotando o termo Agentes Inteligentes ou simplesmente Agentes para 

designar a tecnologia diferentemente nomeada pelos autores supracitados. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DOS AGENTES INTELIGENTES 

 

Apesar de não haver consenso quando se trata de definir os Agentes ou mesmo nomeá-los, 

pesquisadores desta tecnologia concordam entre si quando se referem aos atributos que estes 

softwares necessitam ter. Alguns destes atributos são encontrados em todas as bibliografias 

dos autores supracitados. Assim, os principais atributos que todo Agente deve ter são: 

a) autonomia: Propriedade sinônima de independência. É a capacidade do Agente exercer 

um controle sobre suas próprias ações; 

b) pró-Atividade: Um Agente deve ter propósitos, ou seja, deve ser orientado ao 

cumprimento de metas; 

c) reatividade: Atributo para determinar ações como ‘Sentir’ e ‘Agir’. Agente percebe o 

ambiente e responde às modificações que nele ocorrem; 
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d) persistência: Utilizado como sinônimo de continuidade temporal. Capacidade de o 

Agente manter um estado interno conciso através do tempo. 

Há ainda outros atributos que são específicos de autores ou centros de pesquisa 

especializados ou ainda relacionados ao tipo de aplicação do Agente. Atributos desejáveis ou 

específicos de uma aplicação de Agente são: 

a) comunicação: Habilidade para se comunicar com outras entidades sejam elas usuários 

humanos, outros softwares ou objetos; 

b) aprendizagem: Capacidade de acumulação de conhecimento e de utilizar suas 

experiências prévias para aprender e adaptar-se às mudanças no ambiente. Ocorre 

através de instruções unidirecionais ou interativas; 

c) auto-gerenciabilidade: Agentes devem ser capazes de realizar a gestão de seu próprio 

ciclo de vida, ou seja, iniciar e cessar seu comportamento de acordo com critérios 

próprios; 

d) discurso: É necessário para a execução das tarefas mais simples, uma vez que o 

usuário precisa estar seguro de que o Agente cumprirá sua agenda e suas tarefas de 

forma esperada. Pode ser realizado de duas formas: uma simples conversação ou um 

discurso de nível mais alto; 

e) focalização nos interesses do usuário: Um Agente deve atuar no intuito de considerar 

prioritariamente os interesses do usuário; 

f) inteligência: Conjunto de recursos, atributos e características que habilitam o Agente a 

decidir que ações executar. Capacidade de tratar ambigüidades. O raciocínio do 

Agente desenvolve-se através de Regras, Conhecimento e Evolução Artificial; 

g) personalização: Capacidade de aprender sobre o usuário e adaptar suas ações de 

acordo com ele. 

Um outro atributo citado por Cockayne e Zyda (1997) é a mobilidade e neste caso eles 

fazem parte da categoria dos Agentes Móveis. Segundo estes autores são Agentes que têm a 

habilidade de se transportarem de um local para outro numa rede, que permite que eles 
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possam migrar e consultar sistemas que contenham o serviço de que necessitam e assim tirar 

mais vantagem das tecnologias em rede. 

Da lista de atributos, detectamos que é o conjunto de atributos ou agências que o Agente 

possui que vai determinar o seu comportamento e sua capacidade de atender às necessidades 

dos usuários, influenciando na qualidade das aplicações desenvolvidas utilizando esta 

tecnologia. A implantação das características acima também serve para diferenciar os Agentes 

Inteligentes dos Sistemas Especialistas54 (Expert Systems) e dos demais tipos de softwares. 

Basicamente as diferenças estão no grande número de atributos presentes nas aplicações 

nomeadas de Agentes Inteligentes, de alguns deles nos Sistemas Especialistas e de quase 

nenhum nos outros softwares. Hendler (1999) completa citando que na tecnologia de Agentes 

há uma capacidade ampliada de se obter informações extras através de acesso à Internet e a 

diversos outros bancos de dados disponíveis na Web. Para Farhoodi e Fingar (2001): 

An intelligent agent represents a distinct category of software which 
incorporates local knowledge about its own and other agents' tasks and resources, 
allowing it to operate autonomously or as a part of a community of co-operative 
problem solvers (including human users), each agent having its own roles and 
responsibilities.55 (Farhoodi e Fingar, 2001, s.p.) 

Atualmente já dispomos comercialmente de muitas aplicações de Agentes Inteligentes, 

com algumas delas explorando muitos dos atributos citados acima e com boa recepção pelos 

usuários. Cresce também o número de pesquisas sendo desenvolvidas em todo o mundo 

acerca desta tecnologia. No Brasil os maiores pesquisadores estão no Departamento de 

Informática e Estatística da Universidade Federal de Santa Catarina (http://www.inf.ufsc.br/) , 

no Departamento de Computação e Engenharia da Universidade Estadual de Campinas 

(http://www.dca.fee.unicamp.br/) e no Grupo de Inteligência Computacional do 

Departamento de Informática da Universidade Federal de Pernambuco 

(http://www.cin.ufpe.br/~compint/). Na Bahia existe um pequeno grupo no Laboratório de 

Sistemas Distribuídos da Universidade Federal (http://www.lasid.ufba.br). 

                                                 
54 Sistemas Especialistas são sistemas da área de Inteligência Artificial criados para resolver problemas em 
determinado domínio cujo conhecimento utilizado é fornecido por pessoas que são especialistas naquele 
domínio. Fonte: http://www.din.uem.br/ia/intelige/especialistas/especialistas/resumo.htm. 
55 Um agente inteligente representa uma categoria distinta de software que incorpora conhecimento local sobre 
tarefas e recursos próprios e de outros agentes, permitindo-lhe operar autonomamente ou como parte de uma 
comunidade cooperativa de solucionadores de problema (incluindo usuários humanos) e onde cada agente que 
tem seus próprios papéis e responsabilidades. Tradução da autora. 
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Os diversos pesquisadores da área, por motivações diversas e não explícitas, categorizam 

os Agentes em alguns tipos. Pelo escopo deste trabalho estamos admitindo que, dentre várias 

classificações, eles podem ser da categoria de Agentes de personalização de conteúdo e da 

categoria de ajuda ao usuário nas tarefas computacionais. Pela intersessão que pode haver 

entre elas e que pode tornar a distinção da categoria não evidente, apresentamos agora alguns 

Agentes Inteligentes indicados pelas principais categorias de aplicações destes, usando a 

definição da comunidade de pesquisadores do MIT56, quais sejam, os Agentes Assistentes 

Pessoais, os Desktop Agents ou Agentes de Escritório, os Assistentes Web e os Agentes de 

Comércio Eletrônico. 

 

5.3 CATEGORIAS E APLICAÇÕES DE AGENTES 

 

Os Agentes Assistentes Pessoais são aqueles responsáveis pelo gerenciamento de tarefas 

dos indivíduos como: controle de agenda de compromissos e datas importantes, notificações 

sobre ações a tomar no futuro próximo, manipulação de e-mail, classificação, indexação, 

guarda e recuperação de informações, apresentação de dados, dentre outras. Pattie Maes, 

pesquisadora do MIT foca seu estudo neste tipo de Agente também conhecido como 

Intelligent Personal Assistant ou Assistente Pessoal Inteligente. A autora acredita que estes 

Assistentes podem reduzir a sobrecarga de trabalho e informação de usuários de computador e 

que eles tornam-se mais importantes à medida que cresce a quantidade de informações 

disponíveis. Um agente comercialmente disponível é o Bonzi Buddy, através do site 

www.bonzi.com/bonzibuddy/bonzibuddyfreehom.asp. Sua interface está disponível no anexo 

B. 

Os Agentes de Escritório trabalham em conjunto com aplicativos do usuário assistindo-o 

em tarefas repetitivas e/ou que consomem tempo e podem ser automatizadas. Estes Agentes 

podem ser utilizados para análise de informações recebidas, monitoração contínua de fontes 

de dados, sistemas de apoio à decisão - cada vez mais necessários para a eficiência nos 

negócios, distribuição, despacho e delegação de tarefas para execução futura (agendamento de 

                                                 
56 http://agents.media.mit.edu/people/ 
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operações). Também podem ser utilizados na interface de usuários com computadores, para 

facilitar a comunicação entre eles, permitir que o sistema descubra e registre as preferências 

do usuário, interprete seus desejos e aprenda termos para aplicá-los no diálogo com o usuário, 

sugerir ações úteis e diferenciadas para usuários inexperientes e experientes, além de tomar 

decisões inteligentes que economizem o tempo do usuário, sugerindo modos de se obter a 

informação desejada ou executar uma tarefa da maneira mais eficiente possível. 

Os Assistentes Web são um dos tipos de Agentes que mais têm sido desenvolvidos dada a 

necessidade crescente de manipulação de informações disponíveis na Web. À medida que o 

volume de dados da Internet cresce, mais importante se torna o uso de mecanismos de busca 

eficientes que possibilitem ao usuário recuperar informações relevantes de forma rápida e 

conveniente. Como já citado, se ‘navegar’ é a metáfora utilizada para visitar diferentes sites, 

Vaz (2000) nos propõe a metáfora do ‘dilúvio ou inundação’ de informações no mundo 

virtual, dada a enorme quantidade de dados disponíveis atualmente e em contínuo 

crescimento. 

Justificada por diversos motivos, na pesquisa para o desenvolvimento de Agentes, 

Caglayan e Harrison (1997) indicam que eles têm sido utilizados em aplicações como: 

a) indexação: Agentes chamados de WebRobots que fazem a varredura da rede para 

elaboração e atualização das bases de dados dos mecanismos de busca, possibilitando 

que eles façam a catalogação das páginas da Web. Exemplos comerciais que utilizam 

este tipo de Agente são o Google e o Yahoo; 

b) customização de notícias: Possibilidade de selecionar a informação correta, na hora, 

formato, preço, volume e quantidade adequados. Podem estar disponíveis em sites 

como o da Cnn.com57. Uma interface que permite personalização está disponível no 

anexo C; 

c) busca de Informação e Acesso à Internet: mecanismos para localizar, gerenciar, filtrar, 

priorizar, monitorar, definir rotas e compartilhar informações de todos os tipos nas 

bases de dados disponíveis e na Web. 

                                                 
57 http://www.cnn.com 
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Um exemplo de Agente Inteligente para localização e recuperação de informações na Web 

é o Copernic58. Trata-se de um software que realiza pesquisas na Web, consultando 

simultaneamente os mais importantes mecanismos de pesquisa da Internet reunidos em 

categorias. O software oferece num assistente de pesquisa, a possibilidade de pesquisar 

utilizando uma pergunta ou palavras-chave, destaque de termos nos resultados e páginas Web, 

histórico detalhado das pesquisas realizadas, atualização automática do software e muitas 

funções úteis no gerenciamento de pesquisas. A interface do software bem como a tela de 

ajuda onde são encontradas informações sobre o software estão disponíveis nos anexos D1 e 

D2. 

Na categoria dos Agentes de Comércio Eletrônico eles podem ser utilizados para: 

a) personalização da área de trabalho: cada consumidor pode “enxergar” o site da 

maneira que mais lhe agrade, bastando para isso informar as suas preferências dentre 

as oferecidas; 

b) comparação de preços - Extraem informações de múltiplos sites sobre os produtos 

desejados, podendo fazer modificações automáticas de preços; 

c) seleção de produtos, negociação de preços, cobrança, recebimento imediato de 

pagamentos e conclusão de transações comerciais; 

d) recomendação de produtos – Agentes que, através de previsões baseadas no perfil do 

usuário como idade, sexo, histórico de compra, preferência explícita e outros, podem 

oferecer catálogos diferenciado de produtos para eles; 

e) elaboração de conteúdo personalizado que possibilitem às organizações expor 

produtos e informações que sejam de relevância pessoal para o usuário sem incomodar 

aqueles que não estão interessados ou ainda que possibilitem aos clientes encontrar o 

produto que atende às suas necessidades; 

f) sugestão de compras de produtos similares – a partir de uma solicitação de compra do 

consumidor, a organização pode sugerir produtos similares ou associados ao produto 

adquirido. 

                                                 
58 http://www.copernic.com 
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Estas diversas aplicações da tecnologia de Agentes Inteligentes no Comércio Eletrônico 

têm sido já largamente utilizadas pelas organizações para melhorar seu desempenho 

comercial. Das citadas acima, uma das mais utilizadas é a ferramenta de comparação de 

preços, onde Agentes vasculham a Web em busca de preços de produtos a pedido de um 

usuário ou de organizações que compram matérias-primas e insumos para sua produção. No 

caso dos usuários, esta busca pode ter por finalidade a obtenção do menor preço para a 

efetivação da compra. Para as organizações, além da busca de preços nos seus fornecedores, o 

objetivo também é de pesquisar os preços dos seus concorrentes com possibilidades do 

Agente efetuar alterações nos preços praticados pelo seu dono de maneira a adequar-se ao 

mercado. Segundo Fontes (2001), dentre empresas que comercializam produtos na Web, as 

Lojas Americanas59 é um exemplo nacional que utiliza aplicações que consultam preços de 

fornecedores e concorrentes na Web. Na categoria dos comparadores de preços, que podem 

ser usados pelos usuários antes de efetivar as suas compras os exemplos disponíveis são o 

Buscapé, o Jacotei e o Miner60. No anexo E está disponível a interface do site Jacotei. 

Já na busca por comunicação personalizada e interativa com o usuário e conteúdo 

customizado, os melhores exemplos ainda são internacionais: A livraria Amazon.com e a loja 

CDNow.com. No caso da Amazon.com, uma das empresas pioneiras na utilização comercial 

deste tipo de tecnologia61, os Agentes podem ser capazes de detectar o perfil do usuário a 

partir de suas escolhas ou histórico de compras, para a oferta de produtos que possam atender 

às suas preferências. Cada vez que se visita o site a partir da mesma máquina, onde estão 

armazenadas as informações sobre o usuário, o Agente pode detectar quem é este usuário, 

tratá-lo pelo nome e oferecer imediatamente produtos que terão grandes possibilidades de ser 

do seu interesse. Nos Anexos F1 a F3 estão expostas páginas não personalizadas e páginas 

personalizadas. Além disso, o usuário também pode ser surpreendido ao fim de algumas 

pesquisas quando lhe é apresentada uma chamada para visitar a página que ele criou em 

tempo real como resultado da evolução da sua navegação no site, oferecendo assim uma 

facilidade na escolha final do produto (ver exemplo da chamada e de uma página criada em 

tempo real nos anexos F4 e F5). 

                                                 
59 http://www.americanas.com.br 
60 http://www.buscape.com.br, http://www.jacotei.com.br, http://www.bol.com.br/miner 
61 Segundo Thompson (1999) em agosto/1999 a Amazon.com adquiriu a Junglee, a primeira empresa de 
software a desenvolver Agentes Inteligentes de comparação de preços na Internet. 
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Nesta busca pelo conteúdo customizado e relevante para o usuário, uma boa demonstração 

do desejo dos desenvolvedores de sites comerciais pode ser percebida na célebre frase lançada 

por Jeff Bezos, presidente da Amazon.com no início do ano 2000: “If I have two million 

customer on the Web, I should have two million stores on the Web”62 

Numa analogia com o conteúdo elaborado no jornalismo on-line, onde o leitor é visto 

como um co-autor do veículo a partir do ponto em que seleciona as informações, de acordo 

com seus desejos e/ou necessidades, sem precisar “esbarrar” por outras senão aquelas 

selecionadas, a perspectiva é a possibilidade de atender à determinada necessidade ou 

expectativa do usuário lhe oferecendo o produto desejado sem que o mesmo precise consultar 

aqueles que não são do seu interesse no momento. As preferências dos usuários podem ser 

obtidas através de informações providas pelos mesmos aos sistemas, ou então inferidas 

através de padrões de reconhecimento da tecnologia de Agentes. 

É bastante provável que os usuários mais constantes da Internet já tenham utilizado um 

dos serviços oferecido por um Agente Inteligente de Comércio Eletrônico, como a 

recomendação de novos livros de acordo com o perfil do usuário disponíveis nas livrarias 

Amazon.com e BarnesAndNoble.com63, a possibilidade de monitoramento diário do valor das 

ações de uma determinada companhia, o recebimento de informações sobre mudanças 

ocorridas nos seus sites preferidos, comparadores de preços de livros, CD’s e outros produtos. 

De maneira ampla, tanto no Comércio Eletrônico, como em outras tarefas da vida pessoal 

e profissional, muitos outros benefícios podem ser oferecidos pelos Agentes Inteligentes. Nos 

anexos G1 a G7 são encontrados alguns tipos de Agentes já citados, categorizados pela 

empresa que os comercializa, a AgentLand64. Dentre outras aplicações encontradas hoje para 

o uso da tecnologia de Agentes Inteligentes, citamos: 

a) tradução de informações: promover a troca de informações entre sistemas que tenham 

diferentes estruturas de dados. O Agente age como uma ponte entre sistemas, 

transformando uma das estruturas existentes numa outra que seja compatível com a 

forma de consulta do outro sistema. É fácil vislumbrar que este tipo de aplicação 

                                                 
62 “Se eu tenho dois milhões de clientes na Web eu devo ter dois milhões de lojas na Web”. Tradução da autora. 
63 http://www.bn.com 
64 http://www.agentland.com 
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tornar-se-á mais importante a medida em que crescerem as bases de dados disponíveis 

na Web; 

b) aplicações estratégicas (Comerciais, mas também Militares): Inteligência Competitiva 

(conhecer mais sobre seus competidores), ferramentas de busca e análise de dados, 

tomada de decisões, gerenciamento de complexidade, distribuição e despacho, 

criticalidade temporal, natureza dinâmica, ambientes incertos ou em constante 

mudança, múltiplos objetivos, múltiplas maneiras de solucionar o problema, 

sobrecarga de informações, grandes volumes de dados, conectividade global, tarefas 

rotineiras, repetitivas e maçantes; 

c) jogos educacionais: utilização do apelo dos jogos eletrônicos na educação infantil com 

possibilidade de detectar o envolvimento ou desinteresse do aluno no processo 

educacional, os níveis de aprendizado atingido, com eventuais intervenções do Agente 

para correção de falhas, sugestões de novas tentativas, etc; 

d) jogos de simulação de ambientes de negócios em empresas e escolas de administração; 

e) busca por entretenimentos: opções de lazer, jogos, música e outros. 

Pela influência da nossa prática acadêmica é relativamente fácil vislumbrar outras 

aplicações que auxiliem usuários que manipulam um grande volume de informações: 

a) verificação da autenticidade por parte de organizadores de congressos de material, 

para publicação ou avaliação, recebido como inédito; 

b) controle por parte de professores de material que seja cópia de artigos publicados na 

Internet evitando que um material de um determinado pesquisador possa ser citado 

sem os devidos créditos. 

Ainda podemos citar o uso desta tecnologia como ferramenta de acompanhamento, 

controle e monitoração dos diversos sistemas de informação envolvidos e também dos 

usuários destes Agentes. 
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5.4 DESAFIOS NO DESENVOLVIMENTO E UTILIZAÇÃO DOS AGENTES 

 

Apesar de ser fácil visualizar um benefício ou conjunto de tarefas que podem ser 

delegadas a um Agente, a criação do software que possa executá-las não é tarefa simples. A 

complexidade que envolve a criação de um Agente Inteligente ainda é uma das principais 

razões para ainda não termos disponíveis comercialmente aplicações desta tecnologia com 

todas as habilidades mencionadas. 

Um dos entraves diz respeito à definição de uma complexa terminologia, de âmbito 

mundial, que permita a troca de informações entre os Agentes e demais sistemas, ou mesmo 

entre Agentes. Se pensarmos numa simples operação de compra, os softwares precisam usar 

um vocabulário suficientemente amplo e não ambíguo que possibilite a troca ou a busca de 

informações sobre o produto, os endereços de entrega, as formas de pagamento, as opções de 

prazos de entrega, etc. 

Outro grande problema citado por Maes apud Cheong (1996) no processo de construção 

de um Agente é a definição de Competência, que diz respeito a como o Agente obterá o 

conhecimento necessário para decidir quando e como ajudar o usuário, e a definição de 

Confiança, relacionada a como assegurar que o usuário se sentirá confortável em delegar 

tarefas a um Agente, e a como ter segurança de que as tarefas designadas serão executadas 

corretamente. Uma relação proporcional pode ser feita entre as duas problemáticas 

apresentadas: quanto mais Competência tiver um Agente, mais Confiança o usuário 

depositará no mesmo. As sugestões apresentadas para a resolução destes problemas sempre 

apontam para o uso de Agentes com habilidade para contínuo aprendizado que possam ser 

obtidas, através de interações ao longo do tempo, com a avaliação das respostas positivas e 

negativas fornecidas pelos usuários das ações executadas pelos Agentes e o recebimento de 

instruções explícitas do usuário. Desta forma, com o tempo, o Agente se torna mais útil pelo 

acúmulo de conhecimento sobre a forma do usuário solucionar problemas e pode então ser 

utilizado de maneira mais confiável para executar as tarefas antes feitas pelo usuário. 

Kautz, Selman and Coen apud Cheong (1996) identificaram que ser de fácil utilização é 

um dos atributos mais desejáveis para que o Agente seja bem aceito. Um Agente perfeito deve 

ser capaz de saber seus objetivos e trabalhar para alcançá-los além de ser adaptável e capaz de 
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aprender com as experiências (acumulação de aprendizado) ou responder a situações novas ou 

imprevisíveis. Também necessita ter autonomia para executar suas tarefas no momento 

adequado. Maes (1994) acredita que mesmo que o desenvolvimento do Agente seja bem-

sucedido, outras barreiras, como convencer o usuário a superar suas dificuldades como o uso 

da técnica envolvida na administração do Agente, ainda precisam ser transpostas. Com 

relação a isto, para fazer com que o Agente desempenhe as atividades que o usuário deseja, 

ele terá que interagir com o Agente, especificando ou identificando as tarefas que devem ser 

automatizadas. 

No caso do Comércio Eletrônico, como o objetivo é estabelecer uma comunicação 

personalizada, os Agentes precisam ter como características a capacidade de poder transmitir 

a informação de forma que ela estimule as pessoas certas a reconhecê-la e a utilizá-la. A 

organização também precisará vislumbrar que a disponibilização de informações pode ser 

uma vantagem para ela. Este é um enorme desafio organizacional, já que muitas empresas não 

foram “projetadas” cultural e administrativamente para fornecer informações ao público 

externo. O consumidor também precisará perceber que o fornecimento de suas informações 

pessoais pode ser convertido num benefício para ele, para que participe do processo de 

comunicação como Agente. Assim, outra dificuldade pode estar relacionada à definição do 

quanto o Agente deve comunicar, evitando nova sobrecarga de informações para o usuário. 

Sob o ponto de vista da personalização, pode ser considerado adequado “preparar” a 

homepage para satisfazer a um consumidor específico, mas por outro lado, as organizações se 

deparam com a necessidade do recorte e formatação das informações nem sempre adequados, 

principalmente para usuários que entendem esta formatação como uma restrição inicial 

imposta à sua liberdade de escolha. Estes usuários também podem ter mais dificuldade em 

consultar uma variedade de produtos que sejam novidade para ele e/ou que podem lhe ser útil 

ou interessante. 

Há ainda o risco dos Agentes Inteligentes serem considerados invasores já que fazem 

captura e armazenamento de informações pessoais. Como definir a partir de que ponto há 

violação de privacidade? A formatação imposta pelo conteúdo pré-elaborado além de poder, 

também, ser vista como uma limitação das escolhas do usuário pode ser negativamente 

rotulada como persuasiva. Já existem até pesquisa e nomenclatura para este tipo de técnica: é 
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chamada de Computação Persuasiva - Persuasive Computing65 e são sistemas de computação 

elaborados com a intenção de alterar o comportamento ou a atitude de uma pessoa de uma 

determinada maneira, podendo ser usada de forma benéfica, prejudicial ou para atender a um 

interesse particular. 

Devido à complexidade dos Agentes e à necessidade de fortes bases de dados para 

manutenção de informações sobre os usuários, o atual modelo de comunicação de dados 

utilizado na Internet poderá ser um entrave para a sua fácil implementação. Este modelo, 

denominado cliente/servidor, no qual um aplicativo servidor é contatado pelo aplicativo 

cliente quando este inicia uma comunicação solicitando um serviço – no caso da Web, o 

navegador (browser) é considerado o aplicativo cliente – baseia-se principalmente na 

integração de duas camadas, a saber: apresentação e lógica; ainda podemos acrescentar a estas 

as ferramentas de armazenamento ou repositório de dados, os bancos de dados. Na camada de 

apresentação encontram-se os elementos de interface presentes no aplicativo cliente: as telas, 

design, formulários, e demais controles que provêem funcionalidade do padrão de interface 

windows (botões de comando). Na camada lógica está o processamento dos dados, estimulado 

pelos eventos gerados na camada de apresentação. Por fim, o repositório de dados em algum 

dos modelos de banco de dados disponíveis no mercado. 

Estas camadas, que podem facilmente ser definidas de forma isolada, na prática não são 

implementadas da mesma forma. De maneira crescente, as camadas de apresentação e de 

armazenamento de dados têm incorporado parte da camada lógica ao adotarem nas suas 

estruturas uma quantidade embutida de inteligência como, por exemplo, a verificação de 

consistência de dados de entrada (camada de apresentação) ou otimização da disponibilidade 

lógica da informação (camada de armazenamento). Um problema que concerne então o uso 

dos Agentes está em definir de forma equilibrada a distribuição do poder computacional, que 

irá influenciar de forma determinante o desempenho dos Agentes. Além disso, encontrar o 

balanço mais harmônico entre sistemas de informação e as necessidades das organizações 

poderá gerar modificações na forma de administrar o ambiente de processamento da 

informação pelas organizações. 

Não há ingenuidade na análise dos objetivos mercantis e com fins lucrativos das 

iniciativas de Comércio Eletrônico. Ao contrário, sabemos que muitos estudos da área de 

                                                 
65 Consultas de pesquisas podem ser encontradas em http://www.captology.org 
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comunicação dizem respeito à capacidade das mídias de massa em influenciar e usualmente 

mudar opiniões, atitudes e ações numa dada direção. Desta forma, entendemos que a 

tecnologia de Agentes nos negócios eletrônicos tem por objetivo também exercer influência 

sobre o usuário ou consumidor com objetivos de geração de maiores receitas. Em parte este 

poder persuasivo pode ser realmente considerado mas, por outro lado, podemos questionar a 

real eficácia destes dispositivos de persuasão. Esta dúvida foi suscitada pela pesquisa de Katz 

(1987) sobre a comunicação das mídias de massa, que indica que as pessoas não são 

persuadidas com facilidade a mudarem suas opiniões e comportamento após exposição à 

mídia como era esperado. O autor nos esclarece que no momento de tomada de decisões, 

existe participação muito mais forte e significativa dos grupos sociais envolvidos nas relações 

interpessoais dos indivíduos do que da mídia. 

Não pretendemos adentrar no mérito da questão da influência da propaganda, 

comunicação de massa ou direcionada, enfim, dos meios de comunicação, para nós uma das 

mais complexas faces da pesquisa na área. Somente para complementar a linha de 

pensamento, nosso ponto de vista pode ser bem definido pelas palavras de Lazarsfeld e 

Merton (1987): 

Saber quantas horas as pessoas deixam o rádio ligado não nos diz grande coisa 
quanto ao efeito sobre elas daquilo que ouvem. O conhecimento dos dados de 
consumo no campo dos meios de comunicação está longe de constituir uma 
demonstração de seu efeito total sobre o comportamento, atitudes e concepções. 
Lazarsfeld e Merton (1987, p. 234) 

Os pontos polêmicos citados acima do uso desta tecnologia são apenas alguns dos que 

ainda precisam ser bastante pesquisados para que se obtenha soluções amplamente aceitáveis 

e executáveis. Por enquanto, o modelo ótimo de comunicação com o usuário, apresentando 

para ele a mensagem perfeita ainda não é uma ampla realidade. 

Muitos ainda são os desafios que precisam ser superados pelos pesquisadores da 

tecnologia de Agentes Inteligentes e certamente outros estão por surgir. Para exemplificar, 

podemos citar um problema que o Agente precisa lidar que é fazer a distinção entre um 

padrão de comportamento a automatizar e um padrão inadequado ou vicioso do usuário que, 

ao invés de ser incentivado deve ser motivo de treinamento. Isto ainda pode levar a outro 

entrave: Como definir o que é um padrão inadequado? 
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Além dos problemas técnicos relacionados com o uso desta tecnologia, um outro 

complicador do qual não podemos nos esquecer são as questões éticas e de responsabilidade 

civil envolvidas. Quem, por exemplo, é o responsável pelas ações danosas ou destrutivas 

tomadas por um Agente? Como ter certeza de que as informações acumuladas pelos Agentes 

sobre os usuários nos sites de Comércio Eletrônico não serão distribuídas ou comercializadas? 

Estas e outras perguntas, ainda sem respostas, de certa forma, são incentivos para a 

continuidade da pesquisa dessa área. 

Um aspecto a considerar é o custo do acesso das pessoas a essas novas ferramentas que 

demandam a aquisição ou atualização de equipamentos e softwares. Some-se a isto o tempo 

necessário para o aprendizado desta nova tecnologia e acompanhamento dos constantes 

avanços. 

Além disso, muitas barreiras culturais precisam ser transpostas quando se fala em 

dispositivos que possam substituir o trabalho humano. Se um leitor pode avaliar a utilização 

de tecnologia sob as teorias de que as máquinas estão substituindo o homem gostaríamos de 

citar Tapscott (1999) e sua visão além dos limites: 

Não se trata simplesmente da interconexão de tecnologias e, sim, da 
interconexão de seres humanos pela tecnologia. Não é uma era de máquinas 
inteligentes, mas de seres humanos que, pelas redes, podem combinar sua 
inteligência, seu conhecimento e sua criatividade para avançar na criação de riqueza 
e desenvolvimento social. Não é apenas uma era de conexão de computadores mas 
de interconexão da inteligência humana. É uma era de muitas promessas novas e de 
possibilidades inimagináveis (Tapscott, 1999, p. xviii) 

Importante se faz compreender que esta tecnologia não pretende eliminar outras formas de 

ajuda ou suporte ao usuário já que ainda estamos longe de poder contar com sistemas que 

estejam prontos para manipular uma nova situação ou tarefas inesperadas, atendendo a todas 

as necessidades dos usuários. Nestes e em muitos outros casos, o bom senso e a inteligência 

humana continuarão extremamente indispensáveis para a continuidade das operações. 

Colocando na balança os prós e os contra, certamente que muitos avanços ainda 

precisarão ocorrer para que esta tecnologia possa ser amplamente utilizada. Analisando os 

benefícios, as organizações que operam utilizando a Internet – seja comercializando ou não 

produtos ou serviços – que perceberem o potencial desta tecnologia na promoção de aspectos 

que são importantes para os usuários dos meios digitais poderão oferecer muitas aplicações 

úteis à melhoria do ambiente de comunicação. 
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CONCLUSÕES 

 

“Talvez o mundo não seja pequeno 

Nem seja a vida um fato consumado” 

Chico Buarque de Hollanda 

 

 

As mudanças promovidas nas últimas décadas na sociedade pela presença e 

desenvolvimento das novas tecnologias nas áreas da comunicação e da TI têm se mostrado 

cada vez mais intensas. Os avanços têm se dado de forma tão veloz e tão abrangente a ponto 

de nos permitir afirmar que, atualmente, é praticamente impossível não participar de algum 

processo que envolva o uso destas duas estruturas ou áreas, seja nas nossas atividades 

pessoais ou profissionais. 

Na informática, a crescente disseminação na capacidade de processamento de informações 

dos dispositivos tecnológicos atuais tem feito com que detectemos a presença de dispositivos 

com uma inteligência embutida em qualquer direção que olharmos, seja nos nossos fornos de 

micro-ondas, nos semáforos temporizadores, nos relógios das praças acertados via satélites, 

nos cartões de meia passagem estudantil, para não citarmos os aparelhos celulares, as agendas 

eletrônicas e os palmtops. Mais recentemente, as tecnologias em redes digitais, 

destacadamente a Internet, vêm contribuindo para promover a combinação entre comunicação 
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e informática na busca por dispositivos que possibilitem o desenvolvimento de um ambiente 

crescentemente cooperativo e participativo. 

Das mudanças ocorridas na indústria das telecomunicações no último século, somente há 

aproximadamente trinta anos é que tivemos notícia de avanços que hoje formam as principais 

estruturas de informação e de comunicação da sociedade: televisão via cabo, redes telemáticas 

de alcance mundial, infovias para transmissão de dados multimídia (áudio, imagem, vídeo) 

em altas velocidades, telefonia móvel, entre outras. 

Ocorrendo de maneira paralela, os avanços nas áreas da comunicação e da TI nos indicam 

então um encaminhamento para um ponto de convergência entre estas áreas. Na figura 7 

abaixo, Cardoso (2001) propõe que, com a existência deste paralelo convergente vemos 

crescer a necessidade de integração entre elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas profundas e contínuas alterações observadas nos meios de comunicação e nos 
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Figura 7. Paralelos convergentes entre a comunicação e a tecnologia da informação.  
   Fonte: Cardoso (2001). 
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formatos que privilegiam as interações e o relacionamento entre todas as partes envolvidas 

nos processos. 

Esta integração, rotulada por Sodré (2001) como uma hibridização das tecnologias 

existentes pode ser constatada, por exemplo, nos componentes de infra-estrutura de 

comunicação, com a crescente conexão entre vários dispositivos de transferência de 

informação como os sistemas telefônicos, os satélites, TV e aparatos móveis. Também, no 

surgimento de componentes híbridos resultantes da combinação entre infra-estruturas de 

diferentes naturezas com os dispositivos de acesso para resultar outros mais sofisticados, 

como a Web TV ou a TV interativa - união de computadores com televisão – e o Web Phone, 

resultante da junção do telefone com a World Wide Web. 

Outro autor que indica que a convergência dos meios de comunicação e de distribuição de 

informações na informática, mas especificamente as redes telemáticas, é Manuel Castells 

(1999), que nos convida a pensá-la como um movimento que habilita novas capacidades, 

através da combinação de duas ou mais tecnologias para promover a criação de uma nova, 

mais eficiente e poderosa. Nas palavras do autor, uma das características da revolução 

tecnológica é a 

crescente convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente 
integrado, no qual trajetórias tecnológicas antigas ficam literalmente impossíveis de 
se distinguir em separado. (Castells, 1999, p. 79) 

Sob a ótica de Palacios (2000), suprindo as deficiências das mídias tradicionais, as TIC 

vêm se prolongando, se estendendo e se multiplicando, através de satélites e cabos ou criando 

novas tecnologias, híbridas, múltiplas e interativas. Assim, para o autor, através de extensões, 

desdobramentos, recuperações e obsolescências, estas tecnologias vêm complicando as 

antigas mídias em contínuos processos de reconfiguração dos formatos, linguagens e 

conteúdos das tecnologias existentes e influenciando também as mais recentes, comprovando 

as hipóteses já defendidas por McLuhan (1969) desde a década de 60. 

Se o século que acabamos de vivenciar foi marcado por dispositivos de comunicação 

difusores, como o jornal, o rádio e a televisão, neste novo século temos a indicação de que as 

mídias interativas e suas possibilidades de expansão serão responsáveis por grandes avanços 

das tecnologias de comunicação e transformações na nossa sociedade. Pelos avanços já 

ocorridos podemos pensar que, mesmo a longo prazo, a tendência que se apresenta é a da 

proliferação dos dispositivos móveis, portáteis, simultâneos e interativos que continuem 
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gerando profundas mudanças nas estruturas e modelos de comunicação, até então 

hegemônicos. 

As perspectivas acima e a convergência de várias mídias que se sucedem, se fundem, 

complementam umas às outras, sem pressupor a substituição de nenhuma delas, sugerem 

então que estamos na época de tecnologias de integração. 

Além dos dispositivos ou componentes combinados supracitados, com a crescente 

utilização dos recursos computacionais, atualmente é a Internet que vem integrando pessoas e 

sistemas de informações geograficamente dispersos, das diversas organizações ao redor do 

mundo. Certamente que a sua expansão, promovida pela interface amigável da Web, os 

decrescentes custos de acesso, grande potencial de comunicação e disponibilização de 

informações tem contribuído muito para promover uma demanda geral por novas aplicações 

eletrônicas voltadas a diversas atividades na rede. O promissor aumento do fluxo e do 

armazenamento de informações em rede e do número de conexões são outros fatores que 

contribuem para tornar a comunicação em rede o padrão desejado por todos, gerando também 

novas e contínuas buscas. 

A crescente interligação das pessoas e organizações em rede faz com que as relações já 

existentes se tornem ainda mais ricas; o todo (sistema interligado) passa a ser muito maior do 

que a soma das partes, atraindo mais e mais pessoas e organizações a fazer parte dele de 

interligar-se às redes integradoras, de cooperar para o desenvolvimento de todos os 

participantes. Para as pessoas a conveniência, a facilidade, a rapidez e comodidade da 

comunicação; para as organizações, além desta melhora nos seus fluxos de informação, esta 

integração busca atender também às necessidades impostas pelo cenário econômico mundial 

na contínua pressão por sistemas integrados, descentralizados, imediatos e confiáveis. 

Se os avanços ocorridos até hoje foram obtidos essencialmente com o trabalho em largura 

de banda limitada podemos nos questionar como ficarão os sistemas de comunicação e 

apresentação de conteúdos (interfaces) quando nas TIC estiverem amplamente disponíveis a 

compressão digital de sinais e a banda larga. Podemos pensar também que, se a rede mostrou 

crescimento até hoje, sendo utilizada por pessoas de várias gerações – e diversos níveis de 

“cultura” técnica - podemos imaginar que o crescimento no futuro poderá ser ainda mais 

visível já que estará nas mãos de uma geração cada vez mais nova, liberada do “peso dos 
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velhos modelos”, podendo então explorá-la melhor e clamar mais rapidamente por novos 

avanços. 

Pensando no contínuo desenvolvimento das possibilidades do novo ambiente de 

integração interligado à diversos dispositivos, faz-se necessário observar suas características e 

também as demandas do mercado e da sociedade. Para Castells (1999) a Internet tem 

propriedades de interatividade e individualização que são embutidas não só de forma 

tecnológica, mas também cultural, e indica que são estas propriedades que mostram 

tendências de que a rede se torne um padrão de comunicação. Segundo Rafaeli (1988) a rede 

tende a ser mais promissora à medida que for possível compreender e ampliar esta dimensão 

já que o meio ou a tecnologia somente não conseguem resolver a questão da dissolvência de 

papéis entre emissor e receptor. Isto ocorrendo, cresce a necessidade de que não só se entenda 

mas também se “fale” obedecendo ao novo padrão de comunicação “determinado” pelas 

tecnologias em redes. 

Podemos dizer assim que após a interligação e o estabelecimento de padrões de 

comunicação em rede, as atenções estão voltadas à habilidade de desenvolver ou aprimorar os 

componentes comunicacionais que facilitem esta integração: interface, conteúdo e fluxos de 

informação na forma de comunicação interativa e personalizada. 

No item interface, mesmo que, conforme Negroponte (1995), os mais entusiasmados já 

vejam nas redes a possibilidade do diálogo universal e sem fronteiras, onde a comunicação 

seja mais importante do que o assunto propriamente dito, ainda será necessário o 

desenvolvimento de pesquisas na área da IHC além de novos avanços tecnológicos para que 

os meios funcionem como uma interface transparente para o ato de transmitir.  

Para atender às demandas por fluxos contínuos de informação, integração entre sistemas e 

pessoas seja nas atividades pessoais e profissionais, a indústria de soluções tecnológicas vem 

oferecendo recursos que podem auxiliar no desenvolvimento desta “nova” comunicação, 

dinâmica, ágil, interativa, facilitando o desempenho de novas atividades humanas. Neste 

processo somos conduzidos a entender que continuamente as tecnologias se afinam para 

atender às necessidades das pessoas e que estas necessidades podem ter sido geradas por usos 

anteriores desta tecnologia. Considerando estes aspectos, podemos estabelecer uma via de 

mão dupla, idas e voltas, entre a tecnologia e a sociedade afirmando que os aparatos e 

sistemas disponibilizados pela primeira influenciam na conformação da sociedade ao mesmo 
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tempo em que o uso destes aparatos pelas pessoas gera novas demandas de avanços na 

tecnologia num perfeito processo cíclico. 

Neste trabalho exploramos uma das aplicações que está sendo desenvolvida pelas ciências 

que usam teorias da Inteligência Artificial, no caso os Agentes Inteligentes. Pela capacidade 

que esta área oferece de cruzamento e elaboração de informações a partir dos repositórios de 

dados, de interligações e proximidade semântica entre estes e aprendizado evolutivo dos 

softwares acreditamos que estamos vendo apenas o início das possibilidades que esta 

tecnologia pode prover. 

Considerando que os Agentes Inteligentes podem aprender com o usuário e com o 

ambiente através do acúmulo contínuo de informações e interligação entre elas, sugerindo 

ações e provendo comunicação personalizada, eles utilizam o conceito de interatividade 

possibilitado pelas mídias digitais ampliando os limites impostos pela programação e/ou 

interfaces dos ambientes informáticos. Quando o usuário interagir com o sistema, esse será 

capaz de preparar o conteúdo de acordo com as informações (mensagens) previamente 

intercambiadas se beneficiando do fato de que, quanto mais interações houver entre o usuário 

e o sistema (número de mensagens trocadas), maior será a possibilidade de oferecer ao 

usuário o conteúdo próximo àquele que seria considerado por ele como o conteúdo perfeito. 

Assim, mesmo que o uso dos Agentes Inteligentes parta do pressuposto inicial da relação 

estímulo-resposta, as possibilidades de cruzamento de informações tendem a cresscer muito 

com o passar do tempo. 

Para o contínuo desenvolvimento dos Agentes Inteligentes na tarefa de promover a 

interação, poderíamos fazer um comparativo entre este tipo de interação e a comunicação 

face-a-face, lembrando porém que, se a segunda for colocada como um padrão de 

comunicação, logicamente todas as demais serão consideradas como inferiores. Como 

advertem Rafaeli e Sudweeks (1996), esta comparação serve muito mais para que possamos 

decidir o que está faltando ou do que sentimos falta, para então promover as melhorias 

demandadas. Poderemos entretanto comparar o uso dos Agentes Inteligentes à articulação de 

um diálogo entre pessoas e sistemas computacionais, em que a interface desenhada é o espaço 

de negociação. 

Antes que alguém possa pensar que a personalização do conteúdo é um limitante das 

possibilidades existentes devemos lembrar que a interação pode ser tão grande a ponto do 
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usuário poder decidir se quer ou não a personalização, como muito bem faz a livraria 

Amazon.com informando ao seu usuário que ele poderá declinar da opção de personalização 

que a empresa oferece (interface disponível no anexo F6). Pensando na possibilidade de 

personalização não como desvantagem, mas sim como auxílio na elaboração de conteúdo 

próprio e particular, citamos Negroponte (1995): 

Na era da pós-informação o público que se tem é, com freqüência, composto 
por uma única pessoa. Tudo é feito por encomenda e a informação é extremamente 
personalizada. [...] A era da pós-informação tem a ver com o conhecimento 
paulatino: máquinas entendendo indivíduos com o mesmo grau de sutilezas (ou mais 
até) que esperamos de outros seres humanos, incluindo-se aí as idiossincrasias e os 
acontecimentos aleatórios, os bons e os maus, da história ainda em curso de nossas 
vidas. (Negroponte, 1995, p. 157-158) 

Além da possibilidade técnica, as muitas aplicações já disponíveis comercialmente que 

promovem conteúdo personalizado com base nas indicações dos usuários ou do seu perfil 

detectado fortalecem a comprovação da hipótese que os Agentes Inteligentes, com ênfase no 

conteúdo e nos fluxos de informação, oferecem comunicação personalizada para os usuários 

utilizando o potencial interativo permitido pelas tecnologias em rede, contribuindo para a 

melhoria da relação entre eles e os sistemas computacionais. 

Diante das possibilidades apontadas, as aplicações de Agentes Inteligentes também se 

mostram úteis, apesar de ainda pouco eficientes, na otimização do tempo demandado dos 

usuários para a busca na Internet de informações relevantes para suas atividades. As melhores, 

mais desenvolvidas e mais bem aceitas aplicações cada vez superam nossa expectativas de 

conteúdo relevante oferecendo volume amplo o suficiente para prover as informações 

necessárias e tanto restrito para permitir a consulta nas fontes obtidas. 

Analisando os benefícios que já podem ser obtidos, as organizações que perceberem o 

potencial dos Agentes Inteligentes, e observarem, as demandas dos usuários e outras 

organizações por conveniência, ganho de tempo, informações atualizadas, dentre outras, 

poderão utilizá-los para, por exemplo, prover soluções de automação, assistência e ferramenta 

para o aprendizado, tratamento de informações, melhores serviços e produtos com alto valor 

agregado, apoio a decisão, monitoramento da produção, das vendas e do mercado, etc. No 

caso do Comércio Eletrônico, pela característica de alta interconectividade do meio de 

comunicação, a disponibilidade da comunicação instantânea e simultânea das redes 

telemáticas e as interfaces amigáveis e multimidiáticas das TIC, o uso de Agentes Inteligentes 

que exploram a comunicação interativa indicam a possibilidade de uma melhor integração do 
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consumidor com as organizações e também a ampliação do canal de comunicação e 

relacionamento com outras empresas, fornecedores e parceiros (transações B2B). 

Mesmo tendo utilizado o Comércio Eletrônico para demonstrar as capacidades já 

desenvolvidas e comercialmente viáveis, esta tecnologia nos mostra possibilidades de que 

sejam exploradas novas pesquisas que possam indicar soluções que nos ajudem no 

desempenho das nossas atribuições que envolvam o uso de recursos computacionais. Para 

Maes (2001), uma delas é que as aplicações de Agentes possibilitem que migremos, pelo 

menos em parte, da atual manipulação direta dos sistemas computacionais – aplicações que 

requerem total controle do usuário e conseqüentemente altamente consumidores da sua 

atenção, já que os resultados só são obtidos após o fornecimento de dados de entrada, 

geradores do processamento – para o gerenciamento indireto, onde os Agentes podem, 

conhecendo os interesses dos usuários e baseados no princípio de cooperação, agir 

autonomamente na execução de tarefas, tenham sido elas programadas ou não e liberar o 

usuário para a realização de outras atividades. Neste caso a interatividade proposta para o 

ambiente dos Agentes deve ser explorada para minimizar a manipulação direta de objetos de 

interface priorizando a interação digital. A manipulação indireta, que pressupõe conhecimento 

adquirido por estes Agentes de forma que eles possam apresentar para o usuário, sem a sua 

interferência direta, o conteúdo esperado num processo não-linear de concepção, potencializa 

assim a interação com o conteúdo. 

Certamente que a disseminação do uso das mais recentes tecnologias fomenta uma série 

de alterações na forma de comunicação do homem e na nossa cultura. Por conta das alterações 

ou exacerbações ocorridas como resultado do uso das redes telemáticas: mudanças nos 

mercados, valorização da informação e do conhecimento, natureza do trabalho, reformas nos 

sistemas legislativos vigentes e as conseqüentes alterações comportamentais e psicológicas, as 

TIC já são objeto de estudo de áreas como a sociologia, antropologia e a psicologia. Castells 

(1999) indica que as mudanças se fazem presentes no 

novo sistema de mídia, nos sistemas de telecomunicações que se alteram 
rapidamente, nas redes de interação já formadas na Internet, na imaginação das 
pessoas, nas políticas dos governos e nas pranchetas dos escritórios das empresas. 
(Castells, 1999, p. 354) 

Incluindo as alterações que a tecnologia dos Agentes Inteligentes podem causar na vida 

pessoal e profissional das pessoas e nos negócios das organizações, somos levados a crer que 

a disseminação desta tecnologia trará novas repercussões sociais e econômicas para a 
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sociedade. Nossa responsabilidade em determinar aplicações para esta tecnologia e fazer bom 

uso da mesma é que determinará o quanto ela poderá nos beneficiar, tornando assim cada vez 

mais importante o desenvolvimento da pesquisa nesta área. 

Mesmo não sendo foco deste trabalho analisar a falta de acesso de muitos a esta 

tecnologia devido às limitações econômicas, temos consciência de que a exclusão social não 

pode de maneira alguma ser deixada em segundo plano. Assim, entendemos que não há 

favorecimento humano em promover avanços e melhorias tecnológicas somente para alguns. 

Vivemos em comunidade e não podemos esquecer que a concentração de riquezas nas mãos 

de poucos pode trazer conseqüências desastrosas para a sociedade que estamos construindo.  

Só seremos verdadeiramente eficientes se formos capazes de empregar as novas 
tecnologias não para implantar a ideologia dominante mas para dar vida à sua 
contestação [...] para que nos questionemos acerca da viabilidade de um planeta que, 
em nome do progresso é capaz de aumentar as quase ilimitadas diferenças 
econômicas, culturais e sociais dos que nele habitam. (Cebrián, 1999, p. 131) 

Em todas as épocas observamos que muitos são os desafios apresentados pela adoção de 

novas tecnologias na vida das pessoas e das organizações. Pelas indicações e aplicações já 

disponíveis pelo uso das TIC pensamos que um dos maiores é fazer com que os benefícios 

desta utilização sejam maiores do que os impactos negativos causados, nos possibilitando 

reverter problemas em oportunidade de crescimento e desenvolvimento. 

Lembramos ainda que pelas perspectivas apontadas apenas iniciamos o período de 

intensas mudanças na forma como acessamos os recursos computacionais atuais e as 

informações distribuídas entre os inúmeros sistemas interconectados em rede. Elas indicam 

que a capacidade de bem explorar as estruturas disponíveis poderá ser o diferencial 

competitivo de pessoas e organizações na sociedade capitalista na qual estamos inseridos. 

Como anuncia a nossa epígrafe, deverão “sobreviver” aqueles que souberem se adaptar a estas 

mudanças. 
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ANEXO F1 - Página não personalizada do site da Amazon.com 
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ANEXO F2 – Página personalizada da Amazon.com elaborada através de cookies 



 

 

124

  

ANEXO F3 – Página personalizada da Amazon.com elaborada através de cookies 
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ANEXO F4 - Indicação de página elaborada após navegação no site da Amazon.com 
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ANEXO F5 - Página elaborada após navegação no site da Amazon.com 
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ANEXO F6 - Informações sobre a possibilidade de não elaboração de página personalizada após navegação no site da Amazon.com 
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ANEXO G1 – Categorização de Agentes Inteligentes segundo o site Agentlan.com 
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ANEXO G2 – Licenças e preços dos Agentes disponíveis no site Agentlan.com 
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ANEXO G3 – Categorias de Agentes de pesquisa do site Agentland.com 
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ANEXO G4 – Agentes de compras do site Agentland.com 
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ANEXO G5 – Agentes para navegação na Internet, do site Agentland.com 
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ANEXO G6 – Uma das categorias de Agentes Web do site Agentland.com: Filtros 
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ANEXO G7 – Agentes para monitoração de sites na Internet, do Agentland.com 


