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Resumo 

  

 

  A presente dissertação faz uma descrição conceitual sobre os elementos 

fundamentais necessários para o desenvolvimento e manutenção das redes de 

relacionamento. É uma referência objetiva, com o intuito de apresentar ao leitor 

elementos e definições importantes presentes nessas redes, a partir de um panorama 

sobre a base conceitual do tema. Dentro desse panorama é feito um breve referencial 

histórico, por meio do resgate do surgimento, da história e dos estudos, ainda do 

século XVIII, sobre redes de relacionamento, desde sua origem, até a Teoria dos 

Grafos. Como modelo para identificação dos recursos de tecnologia utilizados por 

essas redes, três sites de relacionamento, amplamente difundidas na Internet são 

analisados para auxiliar no desenvolvimento do trabalho, são eles Orkut, MySpace e 

LinkedIn.  

  De modo complementar, são observadas quatro associações de ex-alunos, 

denominadas Alumni, sendo as três primeiras internacionais e a última brasileira: 

Alumni Waterloo, Alumni MIT, Alumni Oxford e Alumni Ibmec. Os resultados dessas 

observações identificam tanto as motivações e as necessidades para a criação e 

desenvolvimento dessas organizações, quanto o modelo de negócio adotado por elas. 

Ainda baseado nos estudos feitos sobre Alumni foi possível perceber quais os produtos 

e serviços que são utilizados para promover e fortalecer a relação entre elementos 

dessas redes.  

  Fundamentado no que pôde ser visto nas principais redes de relacionamento do 

mundo e nas quatro associações de ex-alunos, é proposto um ambiente tecnológico 

para redes de relacionamento da associações de ex-alunos do Centro de Informática 

(CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alumni CIn. O potencial 

computacional e a versatilidade desse ambiente faz com que ele possa ser utilizado 

para mais de uma finalidade. As tecnologias envolvidas, a infra-estrutura de hardware e 

software empregadas em uma solução de rede de relacionamentos estão aptas para 

serem aplicadas em outras soluções. Essa flexibilidade para reutilização de um mesmo 



software ganha viabilidade, por meio de boas práticas de projeto e desenvolvimento 
de 
software. Dentre essas boas práticas estão o uso adequado de Padrão de Projeto, 
Programação Orientada a Objetos (POO) e Frameworks de Desenvolvimento. Para 
isso, é especificado como o sistema pode ser estruturado em módulos, seus usuários, 
infra-estrutura de hardware, equipamentos de conectividade e arquitetura adequada 
para sistemas de informações na web. 
Finalmente é apresentado ao leitor os aspectos práticos de projeto e 
implementação do sistema do Alumni CIn. Após a etapa de projeto são determinadas 
as ferramentas de programação, o banco de dados, o sistema operacional, Servidor 
de 
Aplicação, serviço de e-mail, SMS (Short Mensage Service) e XML (eXtensible 
Markup 
Language) a serem utilizados. Em seguida, é mostrada uma breve contextualização 
dos objetivos e serviços do Alumni CIn. A partir do Modelo de Entidade e 
Relacionamento do banco de dados da aplicação do Alumni CIn é iniciada a 
apresentação do sistema, que depois traz a arquitetura MVC, implementada com 
tecnologias gratuitas, fazendo uso de AJAX e recursos que ampliam a usabilidade e 
interatividade dos seus usuários. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras‐chave: Redes de Relacionamento;  Alumni;  Associação de Ex‐alunos. 
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Abstract 

 

 

  This dissertation presents a conceptual description of the main elements 

necessary for the development and maintenance of relationship networks. The work 

shows an objective reference of the theme with the aim of presenting the reader with 

important definitions and elements found in relationship networks, through a complete 

overview of the conceptual fundamentals in the area. In this context, it is conducted a 

brief historical study of the subject, since its beginning in the 18th Century until the 

advent of graph theory, more recently. For identification of the technology resources 

employed in such networks, three widely known relationship networks found on internet 

are analysed: Orkut, MySpace and LinkedIn. 

  In addition, four student associations, commonly referred to as alumni, are 

examined, being three of them international associations and the fourth a Brazilian 

network: Alumni Waterloo, Alumni MIT, Alumni Oxford e Alumni Ibmec. The results 

found identify the motivations and needs for the creation and development of such 

organizations as well as the business models adopted by them. Based on the studied 

carried out, it was also possible to establish the products and services employed by the 

networks to promote and strengthen the relationships among the main elements 

(actors) of the networks. 

  As a result, this work proposes a new technological environment to create the 

relationship network of the Center for Informatics (CIn) of the Federal University of 

Pernambuco (UFPE): the Alumni CIn. The computational power and flexibility of the 

proposed environment makes it applicable to fulfill different needs. The technology 

involved, and the hardware and software architectures developed make it a candidate to 

be utilized in other applications. For that, the project was based on the adequate use of 

project standards, object oriented programming and development frameworks. The 

environment is structured in modules, definition of users, hardware infra-structure, 

connectivity equipments and adequate architecture for web information systems. 



 
Finally, the work presents the practical aspects of the project and implementation 
of the Alumni CIn system itself. The system is detailed with respect to programming 
tools, database, operation system, application server, e-mail system, and SMS to be 
employed. The objectives and services of the Alumi CIn are shown and the system 
itself 
is presented together with its architecture based on MVC (making use of free open 
source technologies) and on the use of AJAX and other resources that widens the 
utility 
and interactivity from the user point of view. 
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1 Introdução 

 

 

  Nos tempos atuais, é notória a influência das redes de contatos na vida das 

pessoas de praticamente todas as idades, onde interagem crianças, jovens e 

adultos. Os temas são os mais variados, englobando desde amenidades do dia-a-

dia, excentricidades e assuntos acadêmicos, até redes específicas com foco no 

desenvolvimento de negócios no crescente filão digital. 

  Quase todo mundo sabe da importância da rede de contatos ou networking 

para o sucesso profissional e pessoal, mas ainda são poucas as pessoas que 

valorizam e organizam suas redes sociais, pois muitos acham que não precisam 

anotar nada, nem o nome, nem telefone e nem e-mail, possuem boa memória e 

sempre se encontram no bar, na praia, na esquina, no futebol, ou em qualquer outro 

lugar. 

  A construção de uma consistente rede de relacionamento demanda um 

considerável tempo e investimento pessoal, para que se possa efetivamente extrair 

e gerar resultados, adquirindo credibilidade dos contatos e conquistando espaço 

pautado na confiança e na ética. O investimento referido não está necessariamente 

em valores financeiros, mas em atitudes e comportamentos com todos os membros 

da rede. 

  As universidades americanas e européias têm alimentado, por mais de cem 

anos, a cultura de criar e desenvolver redes de relacionamento de seus ex-alunos. 

Essas associações, normalmente chamadas de Alumni em países da América do 

Norte e Europa, se propõem a ajudar na manutenção de um estreito vínculo entre 

os colegas de turma, professores e funcionários da universidade. Com o advento da 

tecnologia, instrumentos que facilitam a interatividade emergem como sites de 

relacionamento, que dispõem de galerias de fotografias digitais, blogs, fóruns, 

revistas eletrônicas, chats e newsletters. 
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  Nos Estados Unidos, país que tem a cultura Alumni melhor difundida, o 

primeiro registro de associações de ex-alunos é datado do início do século XIX, com 

a criação do Alumni do Williams College, no estado de Massachussets. Atualmente, 

a maior parte das universidades americanas dispõe desse tipo de estrutura de 

relacionamento social. 

  Por meio de uma detalhada análise das associações de ex-alunos já 

existentes e consolidadas, é possível identificar que as principais motivações que 

levam à criação e manutenção dos Alumni misturam elementos sociais, técnicos e 

financeiros. Do ponto de vista técnico, as associações de ex-alunos funcionam 

como uma rede de relacionamento que fortalece os grupos de pesquisa, reunindo 

pesquisadores que saíram da universidade para mestrado, doutorado ou pós-

doutorado, com o objetivo de compartilhar conhecimentos adquiridos durante o 

período de aperfeiçoamento.  

  Deve-se destacar também que o estreitamento da relação entre o mercado 

produtivo e a academia é feito através do grupo de ex-alunos que atuam como 

elementos de ligação desses dois ambientes, geralmente desconexos. Para fazer 

parte de um Alumni, os ex-alunos precisam manter cadastradas suas informações 

profissionais e acadêmicas, possibilitando, portanto, que as universidades 

conheçam o perfil dos profissionais que vem formando e trabalhar sua reputação e 

visibilidade, a partir dos casos de profissionais bem sucedidos. 

  O formato do negócio dos Alumni tem as suas fontes de rendas baseadas 

fortemente na prestação de serviços específicos à comunidade de ex-alunos e 

também no recebimento de doações de recursos financeiros por parte dos membros 

associados. As doações representam a maior parte das receitas dos Alumni. Elas 

são fruto do reconhecimento dos ex-alunos quanto à importância do conhecimento 

adquirido, durante o período em que eram estudantes, e do desejo de tornar a sua 

universidade ainda melhor estruturada e reconhecida academicamente.  

  Os serviços desenvolvidos pelos Alumni, como por exemplo, fóruns técnicos, 

salas de bate-papo, oportunidades de reposicionamento no mercado de trabalho, 

revistas e jornais focados nos ex-alunos, que são oferecidos aos membros da 

associação, representam uma fatia menor dos recursos recebidos por essas 

organizações, mas nem por isso podem ser considerados menos importantes. Eles 
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são os instrumentos que fazem os associados se sentirem como parte da 

comunidade e perceberem a importância de participar dessas redes de 

relacionamento. 

  As associações de ex-alunos têm se mostrado ainda como uma importante 

fonte de recursos financeiros para as universidades. A maior parte dos recursos 

captados pelas associações é investida na universidade, visando o seu 

fortalecimento, a melhoria da infra-estrutura, a criação de laboratórios, a aquisição 

de equipamentos e a contratação de pessoal. 

  Para a potencialização dos resultados de uma associação de ex-alunos, um 

amplo projeto de sistema de redes de relacionamento precisa ser implementado, 

com base em métodos e técnicas de Engenharia de Software. Esse projeto deve ser 

estruturado em módulos para agrupar e dar suporte aos principais serviços de um 

Alumni, melhorando a comunicação entre as pessoas e permitindo o e-commerce.  

  Dessa forma, é possível disponibilizar aos usuários das redes de 

relacionamento diversas funcionalidades de interatividade, como fóruns e chats; 

agrupamento de pessoas de acordo com interesses específicos, por meio de 

comunidades virtuais; troca de experiências profissionais e acadêmicas entre os 

membros da rede, a partir de capacitações técnica; e enriquecimento dos seus 

currículos, através da oferta de oportunidades para recolocação no mercado de 

trabalho, participação em eventos técnicos e cursos de pós-graduação.  

  Esse ambiente tecnológico para Alumni deve apresentar, ainda, as estruturas 

de hardware e conectividade necessárias para que o sistema opere de forma 

adequada. Para o desenvolvimento dos sistemas, devem ser definidos, no mínimo, 

linguagem de programação, banco de dados e framework de desenvolvimento.  

  Dado ao exposto, o objetivo principal desse estudo é fazer a modelagem de 

serviços e de infra-estrutura tecnológica para associações de ex-alunos no Brasil. 

  Esta dissertação está organizada em sete capítulos. No capítulo 2, é feita 

uma descrição conceitual sobre os elementos fundamentais para o desenvolvimento 

e manutenção de uma rede de relacionamento, com o objetivo de mostrar ao leitor 

elementos e definições importantes presentes nessas redes. Em seguida, são 

resgatadas a história e os estudos sobre redes de relacionamento, desde a sua 

origem, passando pelo desenvolvimento da Teoria dos Grafos.  
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  Para serem usadas como referência para a identificação de elementos 

importantes dessas redes, três dos mais populares sites de relacionamento são 

analisados: Orkut [26], MySpace [27] e LinkedIn [28]. De forma complementar, 

quatro importantes associações de ex-alunos são observadas para que sejam 

verificados os mecanismos utilizados para manter sustentável a comunidade e seus 

associados conectados, são elas: Alumni Affairs, da Universidade de Waterloo (UW) 

[22], Alumni Oxford, da Universidade de Oxford [23], Alumni MIT, do Massachussets 

Institute of Technology (MIT), e Alumni Ibmec, do Instituto de Mercados de Capitais 

[43]. 

  O capítulo 3 contextualiza as motivações e as necessidades para a criação e 

o desenvolvimento de uma rede de relacionamento Alumni. Em seguida, o tema 

tratado é o modelo de negócio adotado e a infra-estrutura de serviço necessária 

para fazer uma associação de ex-alunos operar com êxito. 

  Ao longo do capítulo 4, é proposto um ambiente tecnológico para redes de 

relacionamento na Internet, mais especificamente para uma associação de ex-

alunos Alumni. Durante a proposta do sistema são observadas as tecnologias 

envolvidas, a infra-estrutura de hardware, conectividade e software necessários. Em 

seguida, é apresentado como o sistema pode ser modularizado, o tipo de 

arquitetura de sistema que deve ser empregada e feita a identificação dos tipos de 

usuários.  

  O capítulo 5 mostra os aspectos de desenvolvimento e implementação da 

rede de relacionamento para a associação de ex-alunos do Centro de Informática 

(CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alumni CIn. As ferramentas 

de desenvolvimento a serem utilizadas são definidas, juntamente com as 

alternativas mais adequadas para implementar a plataforma de servidores e as 

infra-estruturas de hardware e conectividade. Consecutivamente, são determinados 

os softwares necessários para executar o ambiente tecnológico, como sistema 

operacional, Servidores de Aplicação, de E-mail, XML e SMS. Depois é feita uma 

breve contextualização dos objetivos e serviços do Alumni CIn.  

  Um demonstrativo da implementação do sistema é feito a partir da 

apresentação do Modelo de Entidade e Relacionamentos do banco de dados, 

shotscreen da interface gráfica e trechos de código-fonte. 
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  O capítulo 6 apresenta uma retrospectiva dos assuntos discorridos ao longo 

dos capítulos 2, 3, 4 e 5, identificadas as contribuições trazidas por esse estudo e, 

ainda, levantadas as possibilidades de expansão deste trabalho a partir de futuras 

pesquisas. 

  Finalmente, o capítulo 7 mostra referências bibliográficas, nas quais o 

presente trabalho foi fundamentado. 
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2 Estado da Arte 

 

 

  O propósito deste capítulo é o de apresentar ao leitor uma descrição 

conceitual dos elementos fundamentais para o desenvolvimento e manutenção de 

uma rede de relacionamento, bem como o de fazer uma referência objetiva a fatos 

importantes que antecederam o surgimento dessas redes. 

  Primeiramente, a seção 2.1 descreve um panorama sobre o que são redes 

de relacionamento e apresenta uma base conceitual do que se entende como sendo 

essas redes. Consecutivamente, será resgatado o surgimento, a história e os 

estudos, ainda do século XVIII, sobre redes de relacionamento, desde sua origem, 

passando pelo desenvolvimento da Teoria dos Grafos.  

  Na seção 2.3, três redes de relacionamento, amplamente difundidas na 

Internet, servirão de referência para a identificação de elementos importantes 

dessas redes, que auxiliarão o desenvolvimento desta dissertação.  

  Por fim, a seção 2.4 abordará quatro associações de ex-alunos, sob a 

perspectiva das teorias e conceitos sobre as redes de relacionamento discutidos 

nas seções anteriores.  

 

 

2.1 O que são Redes de Relacionamento 

 

 

  As redes de relacionamento funcionam como uma das formas de 

representação de interações entre pessoas ou organizações para abordar assuntos 

pessoais ou profissionais. Como uma teia, elas são responsáveis pelo 

compartilhamento de idéias entre indivíduos que possuem interesses e objetivos em 

comum, e também valores a serem compartilhados. Assim, um grupo de discussão 
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é composto por pessoas que possuem identidades semelhantes [10]. Atualmente, 

essas redes de relacionamento estão instaladas principalmente na Internet pelo fato 

de esta possibilitar que idéias sejam divulgadas rapidamente. 

  Segundo Fritjof Capra, "redes sociais são redes de comunicação que 

envolvem a linguagem simbólica, os limites culturais e as relações de poder" [11].  

  A linguagem simbólica se refere a elementos de comunicação presentes no 

cotidiano dos membros da rede. Tais elementos podem surgir como resultado de 

um processo natural ou podem ser convencionados de modo a que os demais 

membros do grupo consigam fazer a interpretação do seu significado implícito e 

atribuir-lhe determinada conotação.  

  Os limites culturais determinam as práticas e ações sociais que seguem um 

padrão determinado no espaço e no tempo daquela rede. Esses limites da cultura 

da rede se referem ainda às crenças, comportamentos, valores, instituições, regras 

morais que permeiam a sociedade. Eles explicam e dão sentido à identidade de um 

grupo humano em um território e em um período específico.  

  Por outro lado, as relações de poder delimitam as regras e políticas internas 

da rede de relacionamento. A partir das políticas internas, os membros da rede 

passam a ter direitos e deveres e ficam ainda sujeitos a possíveis penalizações. 

  É muito comum a criação de redes de relacionamento focadas em assuntos e 

interesses bastante específicos. Essas redes apresentam a capacidade de traduzir 

posicionamentos políticos e econômicos, valores, pensamentos e atitudes de um 

determinado grupo. Como exemplo desse tipo de rede pode-se mencionar aquelas 

que incentivam o combate à pobreza e à exclusão social, ou ainda, a preservação 

dos recursos naturais. 

  Na Internet, as redes de relacionamento estabelecem as relações entre os 

indivíduos na comunicação mediada por computador. Esses sistemas funcionam por 

meio da interação social através de mídias digitais de texto, imagem e som, 

buscando conectar pessoas e proporcionar sua comunicação. Um indivíduo leva em 

conta diversos fatores ao escolher se conectar ou não a alguém na rede. Os laços 

sociais são estabelecidos sob prismas muito específicos de interesses comuns de 

cada participante da rede.  
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  Desse modo, as organizações sociais geradas pela comunicação mediada 

por computador podem atuar também de forma a manter comunidades de suporte 

que, sem a mediação da máquina, não seriam possíveis porque são socialmente 

inviáveis. Somente através do uso da tecnologia da informação, uma rede de 

relacionamento consegue conectar e permitir a rápida troca de informações entre 

pessoas que estão globalmente distribuídas. 

 

 

2.2 O Surgimento das Redes de Relacionamento 

 

 

  As pesquisas e investigações acerca do tema rede de relacionamento se 

iniciaram no século XVIII, quando sociólogos e matemáticos constituíram grupos de 

estudos para o aprofundamento dos seus conhecimentos e teorias quanto às 

avaliações estruturais de relações de uma população, podendo-se citar, por 

exemplo, os trabalhos de Leonhard Euler
1
 e Stanley Milgram

2
. 

  Na primeira metade do século XVIII, existia na cidade de Königsbergn, antigo 

estado da Prússia, um rio que era atravessado por sete pontes, e a população se 

perguntava sobre a possibilidade de atravessar as sete pontes, numa caminhada 

contínua e retornar ao ponto de origem, sem passar duas vezes pela mesma ponte. 

Para provar que isso não era possível, Euler criou a Teoria dos Grafos, colocando a 

cidade como um grafo, no qual as pontes passam a ser vistas como arestas e as 

porções de terra como os vértices. 

                                            
1Matemático e físico de origem suíça que resolveu o famoso “Enigma das Pontes de 

Königsberg”, na Prússia, criando a Teoria dos Grafos.  

2 Primeiro sociólogo a realizar uma experiência para analisar o grau de separação 

das pessoas. 
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  Dessa forma, segundo Euler, um grafo é a representação topológica de uma 

rede, formada por pontos, denominados vértices ou nós, ligados através de arestas 

ou arcos [12]. A Figura.1 ilustra as sete pontes de Königsberg:  

 

 

 

  Figura 1 - As sete pontes de Königsberg. 

 

  A figura acima mostra que o lado norte de Königsberg, denominado como N, 

está conectado ao ponto A, através de duas pontes, e ao ponto B, por uma ponte; 

os pontos A e B estão conectados entre si; e, o lado sul de Königsberg, identificado 

como S, está ligado ao ponto A, a partir de duas pontes, e ao ponto B, por uma 

ponte. 

  Por meio de uma representação equivalente à Figura 1, Euler criou um grafo 

que representaria as ligações das pontes para provar que “este é um tipo de 

problema no qual as distâncias envolvidas são irrelevantes. O que importa é como 

as várias porções de terra estão interligadas entre si.”, como apresenta a Figura 2: 
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  Figura 2 - Grafo das sete pontes de Königsberg. 

 

  Os pontos N, S, A e B da Figura 1 passaram a ser vértices do grafo 

representado na Figura 2. As pontes que ligavam esses pontos na Figura 1 se 

transformaram em arestas na Figura 2. 

  A partir do grafo ilustrado na Figura 2, Euler constatou que não existia a 

possibilidade de passar uma única vez por cada ponte, pois como se percebe na 

Figura 2, para cada vértice existe um número ímpar de arcos, de modo que, se uma 

pessoa entrar por um vértice consegue sair pelo outro, mas quando voltar ao vértice 

não existirá outra possibilidade a não ser repetir o mesmo caminho.  

  Com isso, Euller chegou à conclusão de que só seria possível sair e retornar 

a um mesmo ponto, atravessando todas as pontes, sem passar por uma delas mais 

de uma vez, se houvesse no máximo dois pontos de onde saíssem um número 

ímpar de caminhos. Ou seja, para cada ponto deveria existir um número par de 

caminhos, um utilizado para entrar e o outro para sair do vértice. A Teoria dos 

Grafos de Euler tornou-se de grande importância para a Matemática utilizada na 

área de Geometria [12]. 

  Foi a partir dos estudos de Euler que outros pesquisadores começaram a se 

preocupar com as diferentes formas de grafos e como os nós desses grafos se 

agrupavam [13]. Em 1967, o sociólogo Stanley Milgram realizou uma experiência 

nos Estados Unidos, cujo objetivo era verificar a probabilidade de uma pessoa 

encontrar uma pessoa-alvo, através de seus amigos. Nessa experiência, foram 

selecionadas aproximadamente 150 pessoas aleatórias nas cidades americanas de 

Omaha (estado de Nebraska) e Wichit (estado de Kansas), com a missão de 

entregar um envelope a um destinatário em Boston (estado de Massachussets).  
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  As pessoas não poderiam enviar a correspondência diretamente à pessoa-

alvo, mas deveriam buscar amigos, contatos e pessoas que a conheciam 

pessoalmente e que pudessem ajudar na entrega da correspondência. Cada pessoa 

deveria escrever o seu nome na correspondência, de modo que depois fosse 

possível monitorar o caminho percorrido até o seu destino final. Estas eram as 

regras. 

  Ao final da experiência, Milgram percebeu que, das cartas que chegaram ao 

seu destinatário, algumas passaram por um pequeno número de pessoas. O 

resultado recebeu o nome de “seis graus de separação”, pois foi constatado que 

para que a carta chegasse ao destino final foram necessários aproximadamente 

seis intermediários.  

  Com isso, Milgram conclui que as pessoas estariam a poucos graus de 

separação umas das outras. Dessa forma, ele verificou que os seres humanos 

estariam vivendo em um “mundo pequeno” e pôde constatar que as pessoas, sem 

nenhuma relação social, apresentam probabilidade de possuir, em algum grau, 

amigos que as aproximem.  

  Por exemplo: se João tem dez amigos e esses dez amigos têm dez amigos 

cada um, a rede de João no primeiro grau de separação é de apenas dez amigos. 

Já no segundo grau, é de dez vezes dez amigos, ou seja, em apenas dois graus de 

separação está ligado a 100 pessoas. Em seis graus de separação, João está 

ligado a dez elevado a sexta potência, o que dá um milhão de amigos. Isso significa 

que, teoricamente, a rede social de João é muito maior do que ele realmente 

conhece. 

  Com base nos estudos de Euler e na experiência desenvolvida por Milgram, 

foi possível verificar o grau de conexões entre as redes de relacionamento, 

observando que laços eram estabelecidos entre as pessoas mais próximas e que 

isso contribuiria para que fossem criados novos laços, transformando, assim, a rede 

em um “mundo pequeno”. 

  Inspirado na experiência de Milgram e utilizando os grafos estudados por 

Euler seria possível representar como as pessoas estão ligadas umas com as 

outras. Por exemplo, considerando a hipótese de que uma pessoa A deseja entrar 

em contato com uma pessoa C, mas A não conhece C pessoalmente e não sabe 
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como entrar em contato com a mesma. No entanto, A é amiga de B, que por sua 

vez conhece C. Dessa forma, A através de seu amigo B conseguirá entrar em 

contato com C. A Figura 3 ilustra o caso: 

 

 

 

  Figura 3 - Grafo com três vértices ou nós (amigos) e duas arestas 

(conexões). 

 

  A Figura 3 mostra o exemplo de duas pessoas que mesmo não se 

conhecendo pessoalmente, pertencem ao mesmo grupo de amizades, por possuir 

um amigo em comum. 

  Em relação à experiência de Milgram, pode-se fazer uma analogia com a 

Internet, que funciona como um grafo. Na rede mundial de computadores, ao se 

navegar pelos sites, percebe-se a existência de links de hipertextos. Desse modo, 

as páginas da Internet são consideradas nós, e os links, as arestas, que 

representam os vínculos entre esses sites. Com isso, pode-se verificar a distância 

entre uma página e outra, através de suas conexões [15]. 

  Segundo Granovetter [16], os relacionamentos ou laços encontrados em uma 

rede podem ser classificados como fortes e fracos. Os relacionamentos fortes são 

conexões diretas, ou seja, pessoas mais próximas, como familiares ou amigos 

íntimos. Assim, os relacionamentos fortes se caracterizam pela intimidade e 

proximidade das pessoas. Já os relacionamentos fracos, de acordo com 

Granovetter, seriam constituídos por ligações intermediárias, nas quais a relação 

entre duas pessoas dependeria de um intermediário, como se fosse um “amigo do 

amigo”. Dado o exposto, relacionamentos fracos se caracterizam por não 

representar proximidade e intimidade em uma rede. A Figura 4 representa exemplos 

de laços fortes e fracos: 
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  Figura 4 - Exemplos de Redes Sociais de laços fortes e fracos. 

 

  No lado esquerdo da Figura 4, pode-se perceber que em uma rede de 

relacionamentos fortes todos são amigos próximos, pois os elementos da rede estão 

conectados diretamente entre si. Já no lado esquerdo da figura, surgem os laços 

fracos, onde algumas pessoas não estabelecem um vínculo direto e sim através de 

um intermediário. Para a pessoa A ter acesso à pessoa E, ela necessita de B, o que 

configura grau 2 de relacionamento entre A e E. Por sua vez, C só tem acesso a E 

por intermédio de D e B ou por intermédio de D, A e B. Dependendo do caminho 

adotado no grafo, o relacionamento entre C e E pode ser de grau 3 ou 4. 

  Com a experiência de Granovetter, descobriu-se que em uma rede os 

relacionamentos fracos seriam mais importantes que os fortes, uma vez que os 

primeiros representam o “mundo pequeno” em que as pessoas vivem, pois através 

de contatos de “amigos de amigos” consegue-se estar conectado um número maior 

de pessoas, do que em uma rede onde todos os membros estão diretamente 

ligados[13].  

  Aos poucos as redes de relacionamento vão sendo mapeadas através da 

Internet, sejam elas redes de relacionamentos pessoais ou de negócios. A maior 

parte das aplicações disponibilizadas para trazer benefícios para usuários de redes 

de relacionamento são construídas para mapear nossas redes sociais, desde os 

comunicadores instantâneos, programas de fidelidade, até os serviços de e-mail 

gratuitos. 
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  Não distante dessa realidade, as redes de relacionamento formadas por ex-

alunos que concluíram cursos acadêmicos em universidades em todo o mundo 

podem ser observadas também sobre a forma de um grafo, onde cada vértice pode 

ser visto como um ex-aluno. Dentro desse contexto e respeitando o estudo de 

Milgram, a distância entre os membros dessa rede deverá ser de no máximo seis 

graus. A sinergia formada pelo agrupamento de ex-alunos de uma mesma 

universidade é um instrumento que gera importantes resultados para a sociedade 

como, por exemplo, a localização de profissionais qualificados e o estreitamento da 

relação entre universidades e empresas presentes no mercado produtivo. Ao longo 

deste trabalho, os resultados que podem ser obtidos através das redes de 

relacionamento formadas por ex-alunos será amplamente discutido. 

 

 

2.3 Exemplos de Redes de Relacionamento 

 

 

  O surgimento de novas tecnologias de informação proporciona um novo 

ambiente de comunicação que facilita e otimiza a interatividade entre os elementos 

de uma rede, dos quais devem ser mencionados os programas de mensagens 

instantâneas e e-mails, que vêm aproximando as pessoas e melhorando os 

problemas de relacionamento à distância. As redes de relacionamento virtual fazem 

parte dessas novas tecnologias que, assim como as páginas web, crescem em ritmo 

muito acelerado, chamando a atenção dos usuários.  

  Com uma infinidade de novas formas de comunicação baseadas na Internet 

e disponibilizadas gratuitamente aos internautas, a interatividade entre as pessoas 

tem aumentado de forma significativa, e a velocidade da propagação de 

informações é cada vez maior. Essas novas formas de comunicação, baseadas e 

popularizadas na Internet, agregam elementos fundamentais que maximizam as 

interações entre as pessoas. São elas: praticidade e agilidade. 

  Como fonte de observação e para enriquecimento deste estudo, foram 

selecionadas três redes de relacionamento de escala mundial a serem pesquisadas, 
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entre as quais estão as mais populares do Brasil e do mundo: Orkut [26], MySpace 

[27] e Linkedin [28].  

 

 

2.3.1 Orkut 

 

 

  No Brasil, a rede de relacionamento mais conhecida é o Orkut [26], criada por 

Orkut Buyukkokten, engenheiro turco do Google. O Orkut surgiu em 24 de janeiro de 

2004, objetivando ajudar seus membros a criar novas amizades e manter 

relacionamentos, compartilhar hobbies, estabelecer relações afetivas ou estabelecer 

novos contatos profissionais, além de proporcionar a participação em comunidades 

online de discussão de assuntos de interesse comum. Atualmente, é a rede social 

internacional com maior participação de brasileiros.  

  Segundo dados da enciclopédia online Wikipedia [29], de 20 de agosto de 

2007, o Orkut possui mais de 68,2 milhões de usuários individuais cadastrados. O 

Brasil é o país com o maior número de membros: aproximadamente 55,29% dos 

usuários do sistema declaram-se brasileiros. Na verdade, esse número não 

apresenta muita exatidão, já que vários membros criam mais de um perfil por 

usuário ou declaram residir em outros países.  

  Os jovens apresentam mais interesse pelo Orkut: aproximadamente 59,41% 

são pessoas que têm de 18 a 25 anos. O segundo lugar fica com usuários entre 26 

e 30 anos (11,09%). Os interesses ao se cadastrar na rede são inúmeros. De 

acordo com as informações que o Orkut disponibiliza, 64,34% dos usuários estão 

participando para fazer novos amigos e encontrar os antigos; na segunda 

colocação, estão aqueles que procuram contatos profissionais (19,51%). 

  O Orkut possibilita aos seus membros a visualização dos perfis de seus 

amigos e dos amigos de seus amigos. Adicionalmente, ainda mostra o grau de 

separação entre duas pessoas A e B, e quais são as pessoas que ligam A a B. No 

entanto, essa ferramenta só funciona até o grau dois de separação.  
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  Figura 5 - Perfil de uma pessoa participante da rede de relacionamentos, 

Orkut. 
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  Uma ferramenta bastante popular entre os membros do Orkut são as 

comunidades virtuais de interesses específicos. Existe uma grande diversidade de 

comunidades que discutem assuntos como música, esporte, cinema, cultura, moda, 

culinária, entre outros. 

  A Figura 5 mostra o perfil da usuária do Orkut Adriana Rodrigues. Na parte 

central da tela, em tons de azul claro e azul escuro, é mostrado o perfil social de 

Adriana. Existem ainda outros dois complementos ao perfil disponíveis, que são 

informações profissionais e pessoais da usuária.  

  Logo abaixo do nome de Adriana é possível ver que o grau de separação 

entre o visitante do seu perfil, Jordano Bruno, e Adriana é 2. A pessoa que conecta 

Jordano a Adriana é Ana. No lado superior direito, o Orkut mostra que Adriana está 

conectada diretamente a 167 pessoas. Na parte inferior direita da figura, o sistema 

está indicando que ela participa de 115 comunidades de interesses específicos. 

 

2.3.2 MySpace 

 

 

  Com proposta semelhante ao Orkut, o MySpace [27] é o serviço de rede de 

relacionamento de maior popularidade no mundo, com mais de 130 milhões de 

usuários individuais, segundo dados de outubro de 2006, da Wikipedia. Inclui um 

sistema interno de e-mail, fóruns, blog, grupos e compartilhamento de arquivos 

digitais. Com novos membros aderindo ao serviço diariamente e recursos inéditos 

adicionados com freqüência, o MySpace mostra-se como um site extremamente 

ativo.  

  A Figura 6 mostra a tela inicial do perfil do usuário Jordano Bruno da rede de 

relacionamento MySpace. O ambiente do MySpace concentra suas principais 

ferramentas no menu superior, a partir do qual é possível pesquisar, convidar e 

visualizar amigos. Dois membros da rede podem se comunicar por meio de blogs, e-

mail, fóruns e recados. Uma ferramenta que merece destaque é a MySpaceTV, 

possibilitando o compartilhamento de vídeos digitais entre os usuários. A coluna 
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esquerda da tela do MySpace é totalmente reservada para publicação de banners 

de propaganda comercial. 

 

 

  Figura 6: Página do perfil do usuário Jordano Bruno no MySpace. 
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  Percebe-se nas Figuras 5 e 6 que o Orkut apresenta uma interface mais 

organizada, enquanto o MySpace, apesar da existência de novos recursos, 

apresenta uma tela carregada de publicidades [19]. Por outro lado, nessa poluição 

visual gerada na interface do MySpace são incluídos vídeos que contam com a 

participação de celebridades internacionais, chamando a atenção dos membros da 

rede e atraindo a adesão de novos membros. 

  Desde o seu lançamento, o Orkut agregou poucas melhorias ao ambiente da 

rede, quando comparado ao MySpace, que vem efetuando sucessivos incrementos, 

tanto no aspecto de usabilidade e navegabilidade, quanto na inclusão de novas 

formas de interação entre seus usuários.  

  Apesar de apresentarem algumas diferenças entre si, as características 

principais do Orkut e do MySpace são as mesmas: permitir que os usuários 

cadastrem informações pessoais, profissionais, sociais e fotografias para compor o 

seu perfil, com o objetivo de garantir fácil interação, através de envio de recados, 

mensagens, depoimentos, comunidades e outros recursos [14]. 

 

 

2.3.3 Linkedin 

 

 

  O Linkedin [28], apesar de relativamente ser bem menos popular que 

MySpace e Orkut, contando com cerca de 20 milhões de usuários individuais (dados 

do Linkedin em dezembro de 2007), apresenta-se nesse contexto de redes de 

relacionamento de forma mais focada e objetiva, voltando-se a um público com 

expectativas profissionais.  

  O principal propósito do site é permitir que usuários registrados possam 

manter uma lista detalhada de contatos de pessoas que eles conheçam e confiem 

em empresas. As pessoas nessa lista são chamadas de conexões. Os usuários 

podem convidar qualquer um (seja um usuário Linkedin ou não) para tornar-se uma 

conexão.  
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  Figura 7 - Tela inicial do perfil de um usuário do Linkedin. 
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  A lista de conexões do Linkedin pode ser usada de vários modos: como uma 

rede de contatos acumulados (é possível saber quem são todas as pessoas que 

fazem parte da rede), constituída de suas ligações diretas, de segundo, terceiro e 

enésimo graus; como forma de conhecer alguém através de seus contatos mútuos; 

o pode ser usado para encontrar trabalhos, pessoas e oportunidades de negócios, 

recomendados por qualquer um na sua rede de contatos; empregadores podem 

listar trabalhos e buscar por candidatos potenciais; e todos os candidatos a emprego 

podem rever o perfil de contratação e descobrir qual dos seus contatos poderia 

apresentá-lo aos empregadores. 

  A Figura 7 mostra que o usuário Jordano Bruno está acessando o perfil de 

Emilio Honorio no Linkedin. Emilio não faz parte da rede de conexões diretas de 

Jordano, mas, no canto inferior direito da figura, o sistema indica que Emilio está a 

três graus de separação de Jordano, tendo como intermediários de primeiro grau 

Sergio Cavalcante, Adeline Sousa e André Mendonça. As conexões de primeiro 

grau de Jordano estão ligadas a Emilio através de uma conexão não-identificada. 

No lado superior direito, estão disponibilizadas ferramentas para Jordano entrar em 

contato com Emilio ou adicioná-lo à sua rede de conexões. 

  A parte central da Figura 7 concentra informações sobre o perfil profissional 

de Emilio, como os cargos já ocupados por ele e a sua formação acadêmica. Logo 

abaixo, o sistema informa que a rede de Emilio é formada por 72 conexões diretas. 

  Por ter seu foco voltado para usuários com interesses profissionais, o 

Linkedin não deve ser confundido com um banco de talentos. Essa rede de 

relacionamento é uma ferramenta muito mais poderosa que um repositório de 

cadastro e consulta de perfis de profissionais. Trata-se de um banco de talentos que 

só conta com pessoas que estão realmente dispostas a se recolocar no mercado de 

trabalho. O usuário do Linkedin pode consultar uma extensa lista de oportunidades 

de empregos postada por outros usuários ou por empresas parceiras do Linkedin, 

podendo ainda ser localizado por algum empregador que tenha se interessado pelo 

seu perfil profissional. 
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2.4 Cultura Alumni 

 

 

  As universidades americanas e européias têm alimentado por mais de 100 

anos a cultura de criar e desenvolver redes de relacionamento de ex-alunos em uma 

determinada faculdade ou universidade. Essas redes são comumente chamadas de 

Alumni.  

  As associações Alumni se propõem a ajudar na manutenção de um estreito 

vínculo entre colegas de turma, professores e funcionários da universidade. 

Atualmente, com o advento da tecnologia, os principais instrumentos facilitadores 

dessa interatividade são sites de relacionamentos com galerias de fotografias 

digitais, blogs, revistas, jornais, chats e newsletters. 

  O website do Alumni da Escola de Minas do Estado do Colorado, nos 

Estados Unidos, apresenta registros da evolução cronológica das organizações 

Alumni naquele país [21]: 

 

 

1636: Criação do primeiro College, nos EUA – Harvard University, localizada 

na cidade de Boston, estado de Massachussets. 

 

1792: Estruturação dos ex-alunos por turmas anuais – Yale University, 

situada na cidade de New Haven, estado de Connecticut. 

 

1821: Fundação da primeira associação de ex-alunos, nos EUA – Williams 

College, cidade de Willamstown, estado de Massachussets. 

 

1850: Construção da primeira edificação com recursos do Alumni, nos EUA – 

Williams College, cidade de WilIamstown, estado de Massachussets. 

 

1955: General Electric inicia o primeiro programa de doações. 
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  As principais motivações identificadas para criação e manutenção dos Alumni 

misturam elementos sociais, técnicos e financeiros [8]. Sob o aspecto técnico, as 

associações de ex-alunos ajudam no fortalecimento de grupos de pesquisa, 

reunindo pesquisadores que saíram da universidade para doutorado ou pós-

doutorado, com o objetivo de compartilhar conhecimento adquirido durante o 

período de aperfeiçoamento profissional. Deve ser destacado também o 

estreitamento da relação entre o mercado produtivo e a academia, feito através do 

grupo de ex-alunos que atuam como elementos de ligação entre esses dois 

ambientes, geralmente desconexos.  

  Para fazer parte de um Alumni, os ex-alunos precisam manter cadastradas 

suas informações profissionais e acadêmicas, possibilitando, portanto, que as 

universidades conheçam o perfil dos profissionais que ela vem formando e trabalhar 

sua reputação e visibilidade, divulgando os casos de profissionais bem sucedidos. 

  Os Alumni têm se mostrado ainda como uma importante fonte de recursos 

financeiros para as universidades. A maior parte da verba captada pelas 

associações é investida na universidade, visando o seu fortalecimento, melhoria de 

infra-estrutura, criação de laboratórios, aquisição de equipamentos e contratação de 

pessoal [9]. 

  As organizações Alumni vistas sob a ótica das redes de relacionamento 

também obtiveram ganhos com a consolidação da Internet, pois sites e 

comunidades virtuais fortaleceram os laços sociais e a interação entre os membros 

das associações.  

  Participar verdadeiramente de uma rede implica aceitar o desafio de rever as 

formas convencionais de comportamento, às quais a sociedade está acostumada 

[1]. O modelo de negócios dos Alumni tem as suas fontes de rendas baseadas 

fortemente na prestação de serviços específicos (como por exemplo, blogs, galerias 

de fotos digitais, promoção de eventos, cursos presenciais e à distância) e à 

comunidade de ex-alunos e também no recebimento de doações de recursos 

financeiros por parte dos membros associados.  

  As doações representam a maior parte das receitas dos Alumni e elas são 

fruto do reconhecimento dos ex-alunos quanto à importância do conhecimento 
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adquirido durante o período em que eram estudantes e do desejo de tornar a sua 

universidade ainda melhor estruturada.  

  Como agente potencializador e fomentador das doações de recursos às 

universidades, alguns países, dentre eles os Estados Unidos, permitem que 

pessoas físicas e jurídicas amortizem uma parte do pagamento de seus impostos de 

renda por meio de doações financeiras às universidades. Em outras palavras, uma 

parte do imposto de renda que seria pago ao governo (o valor dessa alíquota varia 

de país a país) pode ser doada para uma universidade. 

  Os serviços oferecidos aos membros dos Alumni representam uma fatia 

menor dos recursos recebidos por essas organizações; nem por isso, podem ser 

considerados menos importantes. Eles são os instrumentos que fazem os 

associados se sentirem como parte da comunidade e perceberem a importância, por 

meio dos benefícios recebidos, de fazer parte dessa rede de relacionamento. 

  A aliança da gratidão dos ex-alunos às suas universidades pelo 

conhecimento recebido com a disponibilização de instrumentos legais criados por 

alguns governos (como os incentivos fiscais) garante a sustentabilidade e o êxito 

das organizações Alumni em países do exterior. 

  Para melhor entender a lógica operacional e o plano de negócios das redes 

de relacionamentos Alumni, foram escolhidas três Alumni de referência internacional 

e uma brasileira. Duas delas são da América do Norte, região em que a cultura 

Alumni é significativamente estabelecida, uma da Europa, continente onde o número 

de Alumni tem aumentado substancialmente nos últimos anos, e, finalizando, uma 

brasileira que está posicionada em contexto semelhante e mais próximo da 

realidade local. 

 

 

2.4.1 Alumni da Universidade de Waterloo – Canadá 

 

 

  O Alumni Affairs da Universidade de Waterloo [22] encontra-se situado na 

cidade que dá nome à Universidade e se caracteriza por ser uma Associação que 
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abrange os formados em todos os cursos oferecidos pela UW. Segundo dados 

publicados no website do Alumni, a UW já formou mais de 135 mil estudantes, 

desde 1957, e atualmente conta com 40,3 mil membros associados. Ainda no site, o 

internauta pode identificar o foco adotado pelo Alumni UW e a cesta dos serviços 

oferecidos aos associados.  

  A Figura 8 mostra que o site do Alumni UW, em sua tela principal, é bastante 

simples, utilizando imagens da Universidade e de seus alunos. O menu esquerdo 

disponibiliza os principais serviços da Associação. Na seqüência, de cima para 

baixo: o que é o Alumni UW; a comunidade virtual e os serviços digitais 

disponibilizados; informações de periódicos científicos, revistas e jornais que 

publicam conteúdos sobre o Alumni UW e a Universidade; os benefícios obtidos por 

estar participando do Alumni UW; serviços oferecidos aos membros associados; 

conselho de ex-alunos que administra a Associação; instruções e orientações de 

como participar do Alumni; formas e maneiras de efetuar doações para UW, através 

do Alumni; e o mapa do site com a lista de respostas às perguntas mais freqüentes.  

  A parte central da figura mostra a agenda de eventos do Alumni UW e da 

Universidade, e a coluna esquerda revela o perfil de um dos membros da rede de 

relacionamento, que é modificado a cada vez que o site é acessado. 

  A comunidade virtual do UW Alumni disponibiliza recursos típicos de redes de 

relacionamentos na Internet e essenciais para a consolidação e êxito da 

Associação. Por meio desses recursos, criados para elevar a interatividade, os 

membros podem se sentir e se comportar como um elo ativo da rede social.  

  Uma base de dados, com informações atualizadas sobre os participantes da 

Associação, permite que um usuário consulte e visualize os perfis dos demais 

membros do grupo. É ainda possível a criação de um e-mail permanente de 

encaminhamento, no domínio da Universidade. A presença de fóruns para 

discussão de temas técnicos e não-técnicos para compartilhamento de experiências 

e informações também é destaque do Alumni UW. 

  Ainda através do site, a Associação oferece serviços exclusivos aos 

associados que estão focados no desenvolvimento da carreira, como a ferramenta 

de busca por oportunidades de trabalho, Alumni JobMiner e tratamento diferenciado 

para participação de cursos online oferecidos pela UW.  
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  Figura 8 - Página principal do site do Alumni UW. 

 

  A comunidade conta com uma agenda de encontros e eventos de caráter 

múltiplos. Constituem a agenda não só eventos técnicos como palestras, workshops 

e congressos, vinculados ao Alumni UW ou a UW, mas também encontros informais 

e grandes festas sociais comemorativas. 
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  A UW oferece diversas formas de manter seus ex-alunos informados sobre 

as novidades da Universidade e Campus; o desenvolvimento de pesquisas e 

inovações; histórias de sucesso e conquistas de seus alunos e ex-alunos. Isso é 

feito através de publicações impressas e eletrônicas, como a Revista da 

Universidade de Waterloo e a newsletter digital @UWaterloo. 

  Por meio de serviços diferenciados oferecidos juntamente com os seus 

parceiros, a Associação oferece aos seus membros descontos especiais em cursos 

da UW para estimular a educação continuada, consultoria para gestão da carreira 

profissional, acesso aos laboratórios, equipamentos para prática esportiva e 

bibliotecas da UW, loja para compra de presentes e souvenirs do Alumni UW e 

emissão de segunda via de documentos oficiais como diploma e histórico escolar. 

  É importante mencionar que existe ainda um programa de doações de 

recursos financeiros para ajudar a UW a cumprir seu planejamento estratégico, que 

foca no fortalecimento do ensino de qualidade e no desenvolvimento de pesquisas 

de alto nível acadêmico. 

  Alguns números divulgados no site do Alumni UW comprovam que esse 

formato de negócio é de fato bem sucedido. No ano de 2004, o Alumni UW lançou 

uma campanha de doações que tinha como meta coletar US$ 250 milhões de 

dólares. Essa meta foi atingida em junho de 2005, quando dois ex-alunos doaram 

US$ 17,3 milhões à Universidade. Como conseqüência, o conselho de ex-alunos da 

Associação estabeleceu uma nova marca a ser atingida: US$ 350 milhões. 

 

 

2.4.2 Alumni da Universidade de Oxford - Inglaterra  

 

 

  A Associação dos ex-alunos da Universidade de Oxford foi estabelecida 

como o Alumni da Universidade de Oxford [23] somente em 2006, quando foram 

combinados os trabalhos da Sociedade Independente de Oxford com as atividades 

da academia. O Alumni Oxford tem como objetivo coordenar e desenvolver ações 

que fortaleçam e dêem suporte à Universidade. A sua missão é promover o 
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crescimento e o bom relacionamento, a partir de envolvimentos intelectuais e de 

caráter informal entre os membros associados e a Universidade. Atualmente, o 

Alumni Oxford conta com mais de 200 filiais, distribuídas por todo o mundo e vem 

expandindo rapidamente suas fronteiras com a entrada de novos membros e 

voluntários.  

  A rede de relacionamentos provê oportunidades profissionais, acadêmicas e 

sociais para que seus membros continuem a desenvolver relacionamentos com 

Oxford e com as pessoas que lá estão, independentemente do local do mundo em 

que se esteja. Um conjunto de serviços e benefícios permite uma melhor interação 

entre alunos e ex-alunos. Para garantir os objetivos da Associação, a gestão do 

Alumni Oxford é feita tanto por membros da Associação como por funcionários da 

Universidade. 

  O site do Alumni Oxford, mostrado na Figura 9, apresenta em sua área 

central a agenda de eventos da Associação, conjugado com os da Universidade de 

Oxford. Apresenta também as novidades do Alumni e passa informações de como 

se fazer parte da Associação.  

  O menu principal fica situado na horizontal, ao longo do topo do site e contém 

uma estrutura de sub-menus que facilita a navegação, ajudando o usuário a 

localizar conteúdos sobre dados da Associação; benefícios oferecidos pelo Alumni 

Oxford; notícias e agenda completa de eventos; instruções de como fazer parte da 

Associação; e banco de dados de alunos e ex-alunos vinculados à Oxford. 

  O Alumni Oxford é composto por mais de 160 redes e grupos individuais em 

todo o mundo. Esses grupos, também chamados de diretório, capítulo ou clube, são 

formados por alunos e ex-alunos de Oxford que se unem por questões de afinidade, 

condição geográfica ou interesses comuns. Além dessas redes regionais, existem 

ainda grupos de interesses específicos, também formados por associados. Os 

associados e os amigos da Associação podem ainda participar de redes de 

relacionamentos independentes vinculadas ao Alumni Oxford.  
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  Figura 9 - Página principal do website da associação dos ex-alunos da 

Universidade de Oxford. 
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  Um extenso e rico número de serviços e benefícios é disponibilizado aos 

membros do Alumni, desde descontos em cursos de formação, passando por 

participação em eventos, até oportunidades profissionais. Destaque para o serviço 

de agência de viagens, o qual tem seus lucros e dividendos investidos na 

Universidade e, também, na compra de passagens para que ex-alunos possam 

fazer viagens de lazer ou profissionais para participação em eventos técnicos. 

  Assim como o Alumni da Universidade de Waterloo, o Alumni Oxford dá 

oportunidade aos seus associados de se manterem informados sobre as novidades 

científicas e sociais da academia, por meio de jornais e revistas distribuídas 

regularmente. 

  Apesar da formalização do Alumni Oxford ter ocorrido apenas em 2006, a 

Universidade de Oxford é produto de mais de 800 anos de filantropia de seus 

fundadores e ex-alunos. Atualmente, essa cultura permanece consolidada e é 

considerada fundamental para a sustentabilidade e manutenção do padrão de 

ensino e pesquisa da Universidade. O envolvimento com a Associação e a 

Universidade para colaboração pode ser feito através do programa de doações 

financeiras e do programa de voluntários. Segundo o site americano Top of Donors 

[30], até junho de 2008, a maior doação recebida pela Universidade de Oxford foi de 

US$ 50 milhões. 

 

2.4.3 Alumni Massachussets Institute of Technology (MIT) – Estados 

Unidos 

 

 

  A filiação ao MIT Alumni [24] acontece no momento em que o estudante 

ingressa no MIT. A partir daí, o já associado passa a fazer parte de uma 

comunidade estruturada para que seus membros permaneçam por toda a vida. A 

Associação existe para aproximar da vida do Campus os ex-alunos integrantes 

dessa comunidade formada por pessoas com potencial profissional diferenciado.  

  Através do Alumni é possível obter conselhos e dicas para a carreira de um 

banco de dados de consultores especializados, participar de seminários científicos 



34 

 

 

 

para discussão de temas de interesse comum e celebrar o reencontro com seus 

colegas de turma em festas comemorativas. Dedicando-se às atividades da 

associação, o membro poderá ter novas oportunidades, experiências e amigos. 

  A participação e o engajamento social e intelectual são os objetivos da 

Associação. Os ex-alunos são incentivados a participar dos clubes de interesses 

específicos, a freqüentar os eventos de discussão de tecnologia, a aderir ao 

programa de viagens ao exterior e a contribuir para o Fundo Alumni. 

  A Figura 10 mostra uma página bastante carregada de informações, tanto 

que é organizada em três menus. O menu principal, situado no topo do ambiente, 

traz informações mais gerais sobre a Associação: turmas formadas, clubes e grupos 

de interesses; novidades e agenda de eventos; informações sobre cursos; serviços 

específicos para gestão de carreiras; outros serviços oferecidos pela Associação; a 

política de doações e como participar como voluntário.  

  O menu secundário apresenta links rápidos de acesso aos principais 

conteúdos do site. Ele está localizado no meio da tela, alinhado à esquerda, sob o 

nome Quick Links. O terceiro menu, posicionado logo acima do menu secundário e 

em tom de cinza, é sensível ao contexto, ou seja, é montado de acordo com a seção 

acessada no menu principal ou secundário. 

  A parte central da tela mostra o fórum de discussões da rede de 

relacionamento do Alumni MIT com os últimos tópicos discutidos. Na lateral direita, 

aparecem os usuários mais freqüentes no site e os tópicos mais discutidos no 

fórum. 

  Dentro do Alumni MIT, existem grupos específicos, onde os associados 

podem participar, de acordo com seus interesses pessoais e/ou profissionais, 

localização geográfica, gênero ou etnia, sendo muitas as alternativas para se 

manter conectado aos demais elos desta rede e com o MIT. Um serviço 

diferenciado do Alumni MIT, oferecido aos seus associados, é o acesso ao 

departamento médico, atlético e de recreação da universidade. Dessa forma, a 

prática esportiva em quadras, piscinas, arenas e pistas são possibilitadas, bem 

como receber orientações de médicos e especialistas. 
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  Figura 10 - Sub-seção do site do Alumni MIT de fórum de discussões da 

rede. 
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  A comunidade virtual do Alumni MIT, denominada Infinity Connection, lança 

mão dos principais instrumentos de interatividade de redes de relacionamento para 

manter seus membros conectados. Salas de bate-papo, envio e recebimento de 

recados, blogs, fotologs, galeria de imagens e e-mail de encaminhamento são 

alguns dos serviços disponíveis aos usuários. 

  Através da assinatura e utilização de cartões de créditos, gerenciados pelas 

principais administradoras financeiras do mundo, os associados passam a contribuir 

financeiramente para a sustentabilidade do Alumni MIT e do próprio MIT. O Alumni 

MIT recebe uma quantidade representativa de recursos financeiros doados por seus 

ex-alunos para serem investidos na Universidade. O MIT reconhece tão fortemente 

a sua dependência dos apoios financeiros recebidos para se manter como instituto 

de referência mundial em tecnologia, que possibilita que as doações sejam 

designadas pelo doador à área da Universidade que ele tem maior interesse [5].  

  A cultura de doações por parte de ex-alunos, amigos e parceiros do instituto 

MIT é bastante madura e consolidada. Uma prova disso é que, de janeiro a agosto 

de 2007, o MIT recebeu US$ 42 milhões em doações. 

 

 

2.4.4 Alumni Ibmec - Brasil 

 

 

  No Brasil, a cultura Alumni ainda está dando os seus primeiros passos. É 

muitíssimo pequeno o número de instituições de ensino que contam com as suas 

associações de ex-alunos. Uma exceção a esse padrão brasileiro, o Instituto 

Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) é uma renomada instituição de ensino e 

pesquisa, sem fins lucrativos, com sede na cidade de São Paulo, que atua na 

formação do capital intelectual no Brasil, nas áreas de negócios e economia.  

  O Alumni Ibmec [43] é uma comunidade exclusivamente constituída pelos 

alunos graduados pelo Ibmec, nos programas de graduação ou pós-graduação. Os 

objetivos dessa comunidade são reunir, integrar e promover os profissionais 

formados no Ibmec.  
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  Figura 11 – Tela inicial do site do Alumni Ibmec. 

 

  Em 2008, o Alumni Ibmec completará seis anos de fundação e, segundo o 

Relatório Anual de 2007 divulgado no seu site, 59% dos ex-alunos (cerca de 3.700 
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pessoas) estão ativos na Associação. Uma informação importante que ajuda na 

construção do perfil do Alumni Ibmec é que ele não faz nenhuma cobrança de 

anuidade aos seus membros. 

  Ainda segundo o próprio site, o Alumni Ibmec adota um modelo de gestão 

denominado “gestão empresariada”, que se traduz por trazer às suas atividades as 

melhores práticas gerenciais utilizadas pelo mercado. Com essa premissa, mantém 

seu compromisso de transparência com a sociedade, na medida em que todas as 

áreas trabalham com o intuito de atingir os mesmo objetivos, os quais beneficiam a 

instituição, seus alunos, a comunidade Alumni, seus colaboradores e os 

stakeholders. 

  Como pode ser visto na Figura 11, o site do Alumni Ibmec apresenta uma 

interface gráfica bastante limpa e de fácil navegação. Na verdade, o site está em 

consonância com a própria Associação, que oferta um número relativamente 

pequeno de serviços para seus associados.  

  O menu posicionado no topo da imagem é institucional e utilizado em todas 

as páginas web vinculadas ao Ibmec. Ao centro, encontra-se uma breve 

apresentação da associação e os principais serviços oferecidos. Na lateral esquerda 

da tela, está o menu principal, que replica alguns links também disponíveis no 

centro da imagem.  

  Os principais serviços divulgados pelo Ibmec a partir do seu site são: e-mail 

institucional de encaminhamento; acesso à biblioteca física e digital do Ibmec; 

tratamento diferenciado para os ex-alunos continuarem estudando; divulgação de 

um painel de oportunidades de emprego; promoção de eventos técnicos e sociais; 

coleta de doações e galerias de fotos. 

 

2.4.5 Comparativo dos Serviços Oferecidos pelos Alumni Waterloo, Oxford, 

MIT e Ibmec 

 

  O Quadro 1 apresenta um mapeamento dos principais serviços ofertados 

pelos Alumni Waterloo, Alumni Oxford, Alumni MIT e Alumni Ibmec. As células da 
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tabela pintadas com a cor cinza indicam que aquela associação Alumni apresenta o 

serviço descrito na primeira coluna. 

 

SERVIÇO\ALUMNI MIT Oxford Waterloo Ibmec 

Jornal impresso com informações da universidade e da 

associação. 

    

Revista de publicações científicas e histórias de ex-alunos 

bem sucedidos. 

    

Emissão da segunda via de documentos oficiais da 

universidade. 

    

Loja de souveniers.     

Agência de viagens.     

Programa de doações.     

Grupos de interesses específicos.     

Parceria com editoras.     

Cartão de crédito.     

Acesso às dependências da universidade.     

Galeria física e virtual de fotografias das turmas formadas 

pela universidade. 

    

Seguros de vida, de saúde, de bens e de imóveis.     

Envio de convite eletrônico para colegas que não fazem 

parte da associação. 

    

Cadastro e consulta aos perfis dos membros da rede.     

Regras para participar da associação.     

Fóruns de debate técnico, social e afetivo.     

E-mail de encaminhamento da universidade.     

Oportunidades e orientações para gestão de carreiras.     

Newsletter eletrônica.     

Eventos técnicos, científicos e sociais.     

Facilidade para participação em cursos presenciais e à 

distância. 

    

  Quadro 1: Serviços oferecidos pelas associações de ex-alunos das 

universidades de Waterloo, Oxford, MIT e Ibmec. 

 

  Ao se observar o quadro, é possível identificar que as quatro associações 

Alumni oferecem praticamente os mesmos serviços aos seus membros associados. 
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Apesar desse equilíbrio, o Alumni MIT se destaca frente aos demais. Ao se analisar 

as Figuras 8, 9, 10 e 11, é possível perceber que o site do Alumni MIT é melhor 

abastecido de conteúdos e serviços. 

  A rede de relacionamentos desenvolvida pelo Alumni Oxford, apesar de ter 

se estruturado há menos tempo que as outras, ainda consegue oferecer um número 

maior de serviços que o Alumni Ibmec. 

  O Alumni da Universidade de Walerloo, apesar de não apresentar a 

amplitude do Alumni MIT quando se trata de serviços aos associados, mostra-se 

como uma rede de relacionamento bastante difundida e desenvolvida, e conta com 

serviços que as demais associações não têm, como por exemplo, a disponibilização 

de seguros de vida, saúde, bens e imóveis. 

  O Alumni Ibmec é o que disponibiliza o menor número de serviços aos seus 

associados. Coincidência ou não, ele está geograficamente posicionado em um país 

que não investe na cultura de associações de ex-alunos. 
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3 Redes de Relacionamento Alumni 

 

 

  Inicialmente, este capítulo apresenta uma contextualização sobre as 

motivações e as necessidades para a criação e desenvolvimento da rede de 

relacionamento Alumni. Em seguida, o tema tratado é o formato de negócio adotado 

por essas associações. Baseado nos estudos feitos sobre Alumni, no capítulo 

anterior, foi possível identificar quais os produtos e serviços utilizados para 

promover e fortalecer a relação entre elementos dessas redes.  

 

 

3.1 Contextualização 

 

 

  As associações Alumni podem ser vistas como redes de relacionamento que 

estreitam as relações ex-alunos, alunos, professores e universidades. As 

investigações feitas sobre o Alumni ao longo desta dissertação permitiram que 

fossem identificados os principais elementos que levam à criação dessas 

associações.  

  Os serviços e produtos oferecidos pelo Alumni são estruturados e modelados 

para suprir as necessidade e gerar benefícios para todas as partes envolvidas direta 

e indiretamente com a associação, sejam elas ex-alunos, alunos, professores, 

funcionários ou a universidade. A partir de uma análise dos Alumni pesquisados na 

seção 2.4, foi possível identificar os seguintes aspectos motivacionais que levam 

organizações e pessoas a se engajarem na criação dessas associações: 
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Convívio social: manter vínculo com os colegas de turma e comemorar datas 

importantes, como aniversário de formatura; 

 

Fortalecimento de grupos de pesquisa: reunir ex-alunos que saíram da 

universidade para mestrado, doutorado ou pós-doutorado com o objetivo de 

compartilhar conhecimentos adquiridos durante o período de 

aperfeiçoamento profissional; 

 

Articulação entre academia e mercado: estreitar a relação entre o mercado 

produtivo e a academia, fazendo do ex-aluno o elemento de ligação entre as 

partes; 

 

Ampliação da visibilidade da universidade: ter conhecimento da carreira 

profissional de seus ex-alunos para divulgar os casos bem sucedidos e 

agregar valor à sua imagem; 

 

Captação de recursos financeiros para investimento: formas alternativas de 

adquirir recursos financeiros para investir no fortalecimento da universidade.  

 

  A partir dessas motivações, é possível perceber que as organizações Alumni 

têm seus negócios focados no desenvolvimento do networking entre os elementos 

da rede e no levantamento de recursos para apoiar financeiramente as ações do 

próprio Alumni e da universidade. 

  A Figura 12 ilustra o Alumni sendo sustentado por dois pilares: networking e 

financiamento. Dentre os dois pilares, o networking é considerado mais importante, 

pois é a partir dele que se consegue articular as pessoas para que, em um segundo 

momento, sejam efetuadas ações específicas para captação de recursos 

financeiros, por meio de serviços reais e virtuais. 
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  Figura 12 – As organizações Alumni têm sua sustentabilidade no networking 

e captação de recursos financeiros. 

 

  As seções a seguir detalham o formato do negócio utilizados pelos Alumni 

aqui pesquisados e mencionarão a infra-estrutura necessária para fazer uma 

associação de ex-alunos operar com êxito. 

 

 

3.2 Direcionamento de Negócios do Alumni 

 

 

  Uma vez que estão identificadas as motivações que levam pessoas e 

organizações a se interessarem em fazer parte de uma organização Alumni, o 

direcionamento de negócio a ser utilizado por essas associações se fundamenta em 

oferecer produtos e serviços que tragam benefícios a essas pessoas e 

organizações. Ou seja, os produtos e serviços a serem disponibilizados devem, 

além de gerar divisas financeiras, deixar ativas as conexões entre os elementos da 

rede de relacionamento e possibilitar o desenvolvimento da universidade. Isso é 

possível a partir de ações focadas nas motivações descritas na seção anterior. 

  Primeiramente, o Alumni precisa criar formas de fazer os ex-alunos voltarem 

ou continuarem a interagir com a sua universidade ou com seus antigos colegas de 

turma, promovendo o reencontro com amigos do passado e a possibilidade de 

reviver bons momentos da época de estudante [51].  
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  De importância equivalente para o sucesso da rede, existem outras ações 

que precisam ser ressaltadas, como o incentivo para permanecer estudando e se 

aperfeiçoando técnica e academicamente, através de curso de extensão, 

especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado.  

  Outra questão relevante que faz o ex-aluno se reaproximar da universidade 

ou de seus colegas dos tempos de estudante é quando ele enfrenta algum problema 

técnico na empresa em que trabalha. Através do Alumni, o ex-aluno encontra meios 

para recorrer ao assessoramento de pessoas mais experientes e capacitadas que 

estão na universidade.  

  O desenvolvimento de pesquisas científicas que solucionem problemas do 

mundo real vividos por empresas que atuam no mercado produtivo é o que se 

considera como o estreitamento da relação mercado-academia. Tal estreitamento 

possibilita ainda que as universidades desenvolvam pesquisas aplicadas e que as 

empresas agreguem valor aos seus produtos/serviços. 

  Um benefício adicional proporcionado pelo Alumni para a universidade, a 

partir da comercialização de seus produtos e serviços, é a possibilidade de 

identificação do perfil profissional e acadêmico dos seus alunos egressos e a 

posição (conjunção de cargo e empresa que trabalha) de cada um deles dentro ou 

fora da universidade. Por meio dessas informações, a universidade pode projetar a 

sua competência ou desenvolver ações de marketing e propaganda. 

  Geralmente, os ex-alunos que participam das ações sociais do Alumni são 

aqueles que mais contribuem financeiramente para o desenvolvimento da 

associação e da universidade. A menos que haja incentivo fiscal por parte dos 

órgãos governamentais para que doações sejam feitas ao Alumni ou à universidade, 

o principal motivo das doações é o reconhecimento dos ex-alunos pelo 

conhecimento adquirido durante o período em que eram estudantes [51]. Nas 

organizações Alumni aqui pesquisadas, as doações representam a maior parte da 

captação de recursos. 

  As demais fontes financeiras são providas pela prestação de serviços, venda 

de produtos e pagamento da anuidade da associação. A captação desses recursos 

provenientes das ações do Alumni beneficia a própria associação e principalmente a 
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universidade. Esse assunto será amplamente explorado ao longo do presente 

capítulo. 

  Apesar da importância financeira, as ações do Alumni devem estar focadas, 

primeiramente, no desenvolvimento de serviços que otimizem o networking e que 

gerem benefícios aos associados, como educação, por exemplo.  

 

 

3.3 Serviços e Produtos 

 

 

  As ações do Alumni na oferta e comercialização de serviços e produtos 

devem estar devidamente alinhadas com os objetivos da associação. Os resultados 

dessas ações devem estar intimamente relacionados com os conceitos de redes de 

relacionamento até aqui apresentados. A especificação dos produtos e serviços é 

apresentada nesta seção, assim como a importância de cada um deles para as 

organizações Alumni. 

 

 

3.3.1 Comunidade Virtual 

 

 

  Para criar e desenvolver uma rede de relacionamento nada melhor do que 

fazer uso dos instrumentos tecnológicos já disponíveis e consolidados, que não 

exigem que elevados aportes financeiros sejam feitos. A construção de um portal na 

Internet é um excelente ponto de partida – as comunidades virtuais são acessíveis 

gratuitamente, possibilitam a divulgação das regras e políticas para a participação 

da comunidade, disponibilizam ferramentas essenciais para o desenvolvimento das 

relações interpessoais e possibilitam a comercialização de produtos e serviços com 

baixo custo. 
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  A estrutura das comunidades virtuais dos Alumni da Universidade de 

Waterloo, MIT, Oxford e Ibmec concentra os seguintes serviços: 

 

3.3.1.1 - Estatuto, Políticas e Regras para participação da Rede de 

Relacionamento 

 

  As redes de relacionamento impõem regras aos participantes, delimita 

direitos, deveres e estabelece quais os pré-requisitos para uma pessoa ou 

instituição participar da rede. Na maioria dos casos, estão aptos a participar dos 

Alumni alunos da universidade, alunos egressos, professores, ex-professores e 

instituições parceiras. O estatuto do Alumni informa quais os cargos e órgãos que 

constituem a associação e estabelece as relações de poder entre eles. O estatuto 

delimita como e em quais condições os sócios devem contribuir com uma taxa, para 

poder participar da associação. 

 

3.3.1.2 - Cadastro e Consulta aos Perfis dos Membros da Rede 

 

  Para fazer parte da associação, é necessário o preenchimento de um 

cadastro, feito através de um formulário eletrônico. Geralmente, esse formulário é 

bastante extenso, mas não exige que todos os campos sejam preenchidos. Os 

dados solicitados são categorizados por pessoais (nome, documento de 

identificação, endereço de contato e foto de identificação), contato (e-mail e 

telefone), profissional (empresa que trabalha ou já trabalhou, cargos já ocupados, 

segmento comercial, atividades desenvolvidas), acadêmico (nome, instituição e 

período de cursos já efetuados, área de concentração de pesquisa, palavras-chave) 

e aptidões (áreas e atividades em que tem interesse e conhecimento aprofundado). 

Tal ferramenta é muito útil para diminuir a distância entre as pessoas, possibilitando 

que os associados se localizem. Esse é um típico instrumento de redes de 

relacionamentos. 

 



47 

 

 

 

3.3.1.3 - Pagamento da Taxa de Participação 

 

  O pagamento da taxa pelos associados para participação do Alumni pode ser 

feito através da comunidade virtual, utilizando os cartões de crédito mais populares 

do mercado. Uma outra forma de efetuar o pagamento é através da geração de 

boletos bancários. 

 

3.3.1.4 - Envio de Convite Eletrônico 

 

  Através desse serviço, um associado pode solicitar o envio de um convite 

para algum ex-aluno que ainda não faz parte da associação. Esse convite é feito por 

e-mail e informa o que é o Alumni, seus benefícios e suas regras de participação. 

Tal ferramenta é fundamental para a divulgação do Alumni, pois possibilita uma 

rápida difusão de informação sobre o Alumni, feita através de e-mail. 

 

3.3.1.5 - E-mail de Encaminhamento 

 

  Os associados Alumni têm direito a um e-mail de encaminhamento, 

disponibilizado no domínio da universidade. Não se trata, porém, de uma conta com 

caixas de entrada e saída, típicas dos serviços normais de correio eletrônico. O e-

mail de encaminhamento consiste em atribuir aos membros da associação um 

endereço eletrônico, com meunome@alumni.universidade.br. Os e-mails enviados 

para o endereço meunome@alumni.universidade.br são redirecionados para o e-

mail pessoal daquele membro. O e-mail de encaminhamento é bastante utilizado 

pelos ex-alunos para demonstrar o vínculo com a universidade em que se formou. 
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3.3.1.6 - Fóruns de Debate Técnico e Social 

 

  Os fóruns são ferramentas típicas de interação através de rede de 

relacionamento. Eles funcionam de forma semelhante aos blogs, onde um tema é 

abordado e os demais participantes podem comentar, criticar, discutir e concordar 

com o que está em pauta. São instrumentos importantes de relacionamento em 

rede, primeiro porque não exigem que os usuários estejam conectados de forma 

síncrona para fazer a troca de mensagem, segundo porque os tópicos são 

organizados por temas, agrupando as pessoas por áreas de interesse.  

  Existem fóruns somente para troca de informações técnicas, discussão sobre 

tecnologias ou como implementar  determinada solução; assim como existem fóruns 

que tratam de aspectos sociais, nos quais encontros são agendados e histórias são 

contadas. 

 

3.3.1.7 - Salas de Bate-papo 

 

  Diferentemente dos fóruns, as salas de bate-papo permitem que os usuários 

da rede se comuniquem em tempo real. Portanto, exigem uma comunicação 

síncrona, ou seja, emissores e receptores precisam estar conectados no sistema 

para que as mensagens sejam trocadas. Assim como os fóruns, elas também 

podem ser organizadas por tema de discussão. As salas de bate-papo possibilitam 

uma estreita relação entre os elementos da rede. A comunicação síncrona através 

de computadores é bastante utilizada na Internet, pois ela tenta imitar a 

comunicação do mundo real. 

 

3.3.1.8 - Newsletter Eletrônica 

 

  Os associados do Alumni podem optar por receber ou não uma newsletter 

eletrônica, que é enviada periodicamente por e-mail, contendo notícias, artigos e 

divulgações sobre o Alumni e a universidade. O teor desse informativo varia muito 
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de um Alumni para outro, mas de modo geral, essa é mais uma forma de manter o 

ex-aluno, que está afastado do campus, informado sobre o que está se passando na 

universidade e quais as novidades da associação. A newsletter pode ser vista ainda 

como um dos meios “oficiais” para o Alumni socializar e divulgar informações dentro 

da rede de relacionamento. 

 

3.3.1.9 - Agenda de Eventos 

 

  Por meio da comunidade virtual, as agendas de eventos são divulgadas e 

possibilitam que os ex-alunos voltem a freqüentar o ambiente do campus, eventos 

científicos, shows ou apresentações artísticas.  

  

3.3.1.10 - Galerias de Imagens 

 

  As galerias de imagens eletrônicas são repositórios que armazenam e 

possibilitam a visualização de álbuns de fotografias. Esses álbuns eletrônicos 

funcionam como uma memória da associação e da universidade, pois registram 

imagens de todos que já passaram pela universidade e permitem, por exemplo, que 

os membros da comunidade revejam colegas que não encontram há muito tempo. 

Os álbuns podem ser estruturados por turma de formatura, por evento ocorrido, por 

curso, entre outras formas. 

 

3.3.1.11 - Oportunidades de Emprego 

 

  Essa seção da comunidade é específica para as pessoas com interesse em 

oferecer uma oportunidade para contratação de pessoal ou para as pessoas que 

estejam disponíveis para serem contratadas. Como em um processo colaborativo, 

essas oportunidades podem ser postadas no site da comunidade virtual pelos 

próprios associados, ou o Alumni pode ter uma parceria com empresas 
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especializadas, como banco de talentos, para divulgar na comunidade vagas 

disponíveis de emprego. Adicionalmente, os associados podem disponibilizar seus 

currículos para empresas que estejam buscando profissionais.  

  As pesquisas por mão-de-obra no banco de dados do Alumni são geralmente 

bem sucedidas, uma vez que o contratante sabe previamente qual o perfil dos 

profissionais formados por aquela universidade.  

 

3.3.1.12 - Grupos de Interesses Específicos 

 

  Dentro da comunidade virtual, os elementos da rede podem se agrupar de 

formas diferentes, de acordo com a localização geográfica, área de interesse, 

modalidade esportiva praticada, sexo ou hobby. Esses grupos podem ser vistos 

como sub-comunidades que compartilham uma condição, opinião ou 

posicionamento em comum. A formação desses grupos é uma importante 

engrenagem que motiva a participação na rede e fortalece os laços entre os 

elementos. 

 

3.3.1.13 - Programa de Doações 

 

  As organizações Alumni contam com extensos e bem amadurecidos 

programas de doações. Em 2004, um estudo foi desenvolvido nos Estados Unidos 

por uma instituição vinculada à Universidade de Cambridge, a Opinion Dynamics 

Corporation of Cambridge [9]. Tal estudo foi um levantamento de campo sobre o 

tema de doações junto a 669 alunos de universidades americanas [9]. A pesquisa 

gerava um cenário hipotético e colocava os estudantes na seguinte situação: caso 

tivessem US$ 1 mil disponíveis, de qual forma eles doariam esse dinheiro. O 

resultado da sondagem está no Gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Como estudantes americanos doariam US$ 1 mil. 

 

 

  No entanto, quando as universidades definiram os motivos e razões para 

solicitar e coletar as doações ao seu público, os resultados da pesquisa foram 

modificados. Do total de entrevistados, 30% doariam US$ 1 mil ou mais que isso, 

caso tivessem; 34% gostariam de doar mais, mas apontam outros motivos para não 

fazê-lo e 24% jamais doariam para a universidade.  

  O Gráfico 2 apresenta essa nova distribuição. Dentre os que disseram que 

doariam para a universidade, 42% declararam estar bem informados quanto aos 

objetivos e prioridades da universidade para efetuar a coleta de doações, enquanto 

17% não sabiam. 

  Dessa maneira, o Alumni precisa criar motivações para solicitar doações aos 

membros da rede. Atualmente, essas associações oferecem diversas motivações 

para solicitar as doações, como por exemplo, construção de uma sede para o 

Alumni, construção de um laboratório específico ou contratação de novos 

professores e pesquisadores em uma determinada área de conhecimento. 

  O repasse do recurso para o Alumni é feito normalmente através de depósito 

bancário identificado ou utilizando cartão de crédito no próprio site da associação. 
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  Gráfico 2 – Doações de alunos, mediante a definição do motivo que leva a 

universidade a coletar recursos. 

 

 

3.3.2 - Comunidade Real 

 

 

  Além da comunidade virtual, que oferece meios para que os membros da 

associação interajam sem estarem necessariamente próximos uns dos outros, e 

mantenham e alimentem as relações dentro da rede de relacionamento, a 

comunidade real possui meios bastante efetivos para fortalecer o networking, 

promover a interatividade entre associados, captar recursos financeiros e fomentar a 

educação e capacitação dos ex-alunos. 

  A combinação do uso dos recursos das comunidades virtuais junto ao das 

comunidades reais podem gerar importantes resultados para o Alumni. Não por 

acaso que os Alumni melhores sucedidos utilizam esses dois tipos de comunidade.  

  Ao longo desta seção, os principais instrumentos utilizados nas comunidades 

reais de associações Alumni são tratados. 
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3.3.2.1 - Jornal Alumni 

 

  A comercialização de um jornal impresso com informações da universidade e 

da associação é uma importante ferramenta para a estrutura do Alumni. Da mesma 

forma como a newsletter, o jornal difunde informações e gera conhecimento para 

todos sobre o que está acontecendo dentro da universidade e do Alumni. A venda 

da assinatura do jornal, a venda unitária em bancas de revistas e a comercialização 

de espaço de publicidades dentro do jornal são importantes fontes de recursos 

financeiros para a associação.  

 

3.3.2.2 – Revista Alumni 

 

  Assim como o jornal, porém com uma periodicidade menor, a revista tem 

objetivo de atualizar a comunidade, publicando artigos científicos, matérias de 

assunto técnico, histórias de ex-alunos bem sucedidos na carreira e resultados de 

ações desenvolvidas pela associação. A revista pode ser assinada pelos associados 

e empresas parceiras do Alumni. Recursos financeiros podem ainda ser 

conseguidos pela divulgação de publicidade na revista. Diferentemente do jornal, a 

revista se destaca por publicar temas técnicos e científicos. 

 

3.3.2.3 - Emissão da Segunda Via de Documentos Oficiais da Universidade 

 

   Por meio do Alumni e sem ter que estar fisicamente na universidade, os 

associados podem solicitar a emissão da segunda via de documentos, como o 

diploma que comprova a conclusão de um curso ou histórico escolar. Esse 

tratamento diferenciado e facilitado é um benefício exclusivo dos ex-alunos 

associados ao Alumni. 
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3.3.2.4 - Loja de Souvenirs 

 

  A operação de um estabelecimento comercial para venda de artigos 

relacionados ao Alumni e à universidade não significa necessariamente uma fonte 

de renda que movimente elevados valores e dinheiro. No entanto, através dessas 

lojas, é possível desenvolver ações de marketing e divulgação da marca do Alumni 

e da universidade, vendendo camisas, casacos, bonés, chapéus, canecas, 

chaveiros, adesivos, copos, porta-lápis, canetas, pendrives, mochilas para 

notebook, bolsas, malas para viagem, cartões postais, livros, revistas, sombrinhas, 

guarda-chuvas, capas de chuva, cadeiras de praia e jardim, reservatórios térmico de 

bebidas, entre outros artigos.  

  A loja pode ainda estar disponível na Internet para aumentar a amplitude de 

seu mercado e facilitar a compra dos associados que estão geograficamente 

afastados do Alumni. Para os associados, possuir um desses objetos é motivo 

orgulho e nostalgia, e faz com que eles se sintam como elementos ativos da rede de 

relacionamento. 

 

3.3.2.5 - Agência de Viagens 

 

  Esta agência gerenciada pelas organizações Alumni pode atuar 

exclusivamente para os associados ou não. Como os objetivos são o incentivo a 

viagens de caráter profissional ou lazer e captação de recursos financeiros, na 

maior parte das vezes, os serviços dessas agências são disponibilizados para o 

público em geral. Para associados que desejam participar de eventos como 

congressos, workshops e conferências científicas, existe um tratamento diferenciado 

(às vezes com desconto) para aquisição de bilhetes de transporte e acomodação 

em hotéis, pousadas e albergues. Dessa forma, o Alumni incentiva e ajuda a 

viabilizar a formação e produção científica dos pesquisadores. 
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3.3.2.6 - Parceria com Editoras 

 

  Os títulos publicados pela editora da universidade que o Alumni está 

associado são vendidos na Loja de Souvenirs do Alumni, com preço diferenciado e 

com forma de pagamento facilitada. Um percentual do lucro dos livros e revistas 

vendidos através do Alumni é repassado para a associação. Essa iniciativa facilita o 

acesso dos membros da rede à literatura geral e técnica.  

 

3.3.2.7 - Cartão de Crédito 

 

  As associações Alumni podem estabelecer parcerias com as principais 

empresas de cartões de crédito (Visa, Mastercard, American Express, etc) para criar 

uma “bandeira” com nome do Alumni. Com o cartão de crédito do Alumni, para 

todas as compras efetuadas em qualquer estabelecimento comercial, seja ele loja 

de shopping, supermercado, bares ou restaurantes, um percentual do valor da 

compra é repassado pela operadora do cartão para a associação de ex-alunos. A 

vantagem desse serviço é uma forma de o associado contribuir indiretamente com o 

Alumni sem necessariamente ter que fazer uma doação ou comprar alguma coisa. 

E, para o Alumni, o uso do cartão de crédito pelos associados representa mais uma 

fonte de captação de recursos. 

 

3.3.2.8 - Acesso às Dependências da Universidade 

 

  As pessoas associadas ao Alumni têm disponível o acesso às instalações 

exclusivas da universidade como bibliotecas, laboratórios, equipamentos para 

práticas esportivas e clínicas de fisioterapia. Por meio dessa vantagem, a 

comunidade Alumni fica mais próxima das pessoas que fazem a universidade e 

podem usufruir de recursos internos geralmente não disponíveis ao público. 
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3.3.2.9 - Galeria Física das Placas das Turmas Formadas 

 

  A galeria de fotografias e placas das turmas concluintes de cursos de 

graduação e pós-graduação fica disponível nas dependências da universidade para 

que todos os ex-alunos possam visitar. 

 

3.3.2.10 - Seguros de Vida, de Saúde, de Bens e de Imóveis 

 

  Da mesma forma que o Alumni pode estabelecer parceria com empresas de 

cartões de crédito, ele também pode se articular com empresas de plano de saúde e 

seguradoras de automóvel, de vida e de imóvel. Os associados do Alumni contam 

com descontos e preços diferenciados para a contratação desses serviços. Uma 

parte do valor pago pelo associado para contratação do serviço é repassada ao 

Alumni. Essa é mais uma maneira para o associado contribuir indiretamente com a 

sua associação, ao mesmo tempo em que usufrui de um benefício.  

 

3.3.2.11 - Eventos Técnicos e Científicos 

 

  O Alumni pode promover a integração do mercado com a academia, 

organizando eventos técnicos que ajudem a estreitar a relação entre profissionais 

do mercado de trabalho e acadêmicos. Para socializar o evento e possibilitar a 

participação de ex-alunos que estão geograficamente afastados, a transmissão ao 

vivo (ou não) do evento é feita através do site da associação. Para os ex-alunos 

associados do Alumni, essa é uma forma de se atualizar com relação às novidades 

da sua área e fortalecer o networking, por meio do contato com outros membros da 

comunidade. 
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3.3.2.12 - Eventos Sociais 

 

  A organização de um grande encontro anual para todos os associados do 

Alumni é uma prática bastante comum utilizada pelas associações do exterior. 

Esses encontros servem para promover a total integração entre os elementos que 

compõem a associação, sejam eles ex-alunos, alunos, professores, ex-professores, 

funcionários ou empresas parceiras do Alumni. Os eventos servem para fortalecer 

as relações sociais, lançar novas campanhas de doações e reaproximar o ex-aluno 

da universidade. Durante um encontro, outras comemorações menores pode ser 

feitas, a exemplo da distribuição, por parte da diretoria da associação, de 

condecorações comemorativas para as turmas formadas há 10, 20, 30, 40 e 50 

anos. Os lucros são investidos no Alumni e na universidade. 

 

3.3.2.13 - Facilidade para Participação em Cursos Presenciais e à Distância 

 

  Promover o desenvolvimento da carreira, a formação e a capacitação dos 

seus associados é também umas das propostas que mais motivam a adesão de 

novos ex-alunos ao Alumni. Todos os associados contam com descontos na 

matricula e na mensalidade de cursos oferecidos pela sua universidade.
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4 Projeto do Sistema de Redes de Relacionamento 

 

 

  A alta competitividade entre empresas que compartilham um ou mais 

mercados tem gerado uma constante busca por eficiência e diferenciação a partir do 

uso da TI, estejam essas tecnologias empregadas nas atividades meio ou fim das 

empresas. O desenvolvimento de sistemas é algo fundamental e aplicável em 

praticamente todas as áreas das empresas [31]. Os engenheiros de software 

procuram soluções que sejam capazes de gerar softwares de forma rápida, com alto 

nível de clareza e com grande portabilidade, minimizando custos quando ocorre a 

troca de plataforma de sistemas operacionais.  

  A área de desenvolvimento de Sistemas de Informação há muito tem voltado 

o seu foco para sistemas web e baseado estes novos sistemas na Programação 

Orientada a Objetos. Com a evolução dos mercados e da forma de relacionamento 

empresa-cliente e cliente-empresa, a Internet impulsionou o desenvolvimento e a 

evolução de tecnologias para facilitar a implementação e a implantação de 

aplicações corporativas para relacionamento por meios eletrônicos [32].  

  No contexto web, necessita-se de liberdade para a informação, com os 

usuários não necessariamente precisando saber onde o sistema está sendo 

executado ou a localização da base de dados. A transparência na solução e a 

independência de plataforma surgem como requisitos para se ter um sistema 

qualificado.  

  A maior parte das atuais ferramentas de desenvolvimento de software 

incorpora conceitos de orientação a objetos. Dentre esses conceitos, o de 

reutilização do código-fonte, de funcionalidades ou de componentes de software 

(reusabilidade) possibilita o aumento da produtividade, eliminando redundâncias, 

tornando o sistema mais enxuto e diminuindo tempo e esforço de programação [33].  
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Desde a Crise de Software da década de 70, a Engenharia de Software tem 

pregado a utilização de padrões de desenvolvimento de sistemas. Para atender 

essas necessidades, surgiram os Padrões de Projeto que, segundo Marinescu [34], 

“é a melhor solução prática de resolver um problema”, nas fases de 

desenvolvimento e implantação de um ambiente tecnológico. Esta padronização 

vem para auxiliar na solução de uma das maiores dificuldades dos desenvolvedores 

de sistemas para web, que é a separação da camada de negócio do modelo de 

visualização e do modelo de persistência. 

  Existem diversas frameworks sendo desenvolvidas e pesquisadas, que 

permitem a reutilização de partes ou de todo um sistema [33], com a priorização do 

conceito de multicamadas. Os sistemas multicamadas (n-tier) apresentam várias 

contribuições, dentre as quais se destacam: aumento de produtividade, 

integrabilidade e a manutenabilidade de software. Além disso, cria-se uma melhor 

divisão de responsabilidades dentro de uma equipe de desenvolvimento, visto que 

os profissionais podem ser alocados para trabalharem em diferentes partes do 

projeto ao mesmo tempo, sem comprometer o andamento do mesmo como um todo 

[35]. 

  Ao longo deste capítulo, será proposto um ambiente tecnológico para redes 

de relacionamento na Internet, mais especificamente para uma associação de ex-

alunos Alumni. O potencial computacional e a versatilidade desse ambiente faz com 

que ele possa ser utilizado para mais de uma finalidade. As tecnologias envolvidas, 

a infra-estrutura de hardware e software, utilizadas em uma solução de rede de 

relacionamento, estão aptas para serem aplicadas em outras áreas, como por 

exemplo, um portal de compras, que requer a interação entre cliente-fornecedor e 

cliente-cliente. Essa flexibilidade para reutilização de um mesmo software ganha 

viabilidade, por meio de boas práticas de projeto e desenvolvimento de software. 

Dentre essas boas práticas estão o uso adequado de Padrão de Projeto 

Programação Orientada a Objetos e frameworks de desenvolvimento.  

Para isso, será apresentado, na seção 4.1, como o sistema pode ser organizado em 

módulos, os usuários do sistema são identificados, juntamente com a infra-estrutura 

de hardware e conectividade necessárias. A seção 4.2 mostrará como o sistema 
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para rede de relacionamento deve ser estruturado, utilizando uma arquitetura 

adequada para sistemas web.  

 

 

4.1 – Caracterização do Sistema Alumni 

 

 

  As redes de relacionamentos dos Alumni dependem intensivamente dos 

recursos da tecnologia da informação para facilitar e otimizar a interatividade entre 

os membros da rede. A seção 3.3.1 demonstra a importância e as vantagens 

proporcionadas pelos serviços virtuais para organizações Alumni. Comparada aos 

demais tipos de tecnologia utilizados para desenvolvimento de sistemas, as 

tecnologias de Internet são amplamente mais utilizadas pelas redes de 

relacionamento virtuais. 

 

 

4.1.1 – Propósito do Sistema 

 

 

Um sistema de rede de relacionamentos de associações de ex-alunos tem como 

primeiro objetivo oferecer serviços de comunicação que venham a estreitar as 

relações interpessoais. Dessa forma, o sistema disponibiliza aos usuários da rede 

diversas funcionalidades de interatividade, sejam essas interações síncronas, como 

salas de bate-papo, ou assíncronas, como e-mails. Até mesmo em um mundo 

virtual, as pessoas desejam manter contato umas com as outras – é algo inato ao 

ser humano –, localizando os demais membros da rede, visualizando seus perfis, 

identificando seus interesses profissionais. 

  É também função do sistema agrupar as pessoas de acordo com seus 

interesses específicos, principalmente por meio de comunidades virtuais. Assim, as 
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pessoas defendem seus pontos de vista e aprovam ou não determinado produto ou 

serviço, com a rapidez que as informações circulam o mundo.  

  Possibilitar a troca de experiências profissionais e acadêmicas entre os 

membros da rede é mais um objetivo que merece ser destacado, pois viabiliza a 

geração de novas idéias, descobre novos usos e aplicações para produtos e 

serviços já existentes, e permite que pesquisas acadêmicas solucionem problemas 

do mundo real. Através de uma funcionalidade de localização de perfis no banco de 

dados do Alumni, é possível fazer buscas por área de interesse, tempo de 

experiência, cargos ocupados, etc. 

  Alinhado com os objetivos das associações Alumni, o sistema de 

relacionamentos incentiva a capacitação técnica e o enriquecimento dos seus 

currículos, através da oferta de oportunidades para recolocação no mercado de 

trabalho, participação em eventos técnicos e cursos de pós-graduação. Uma forma 

alternativa de compartilhamento de conhecimentos consiste em uma biblioteca 

digital, que disponibiliza artigos, monografias, dissertações e teses. Essa biblioteca 

funciona como um repositório de documentos eletrônicos, que podem ser 

consultados e recuperados. 

  Dado ao exposto, o sistema que operacionaliza a rede de relacionamentos de 

uma associação de ex-alunos concentra, em um ambiente tecnológico integrado, 

funcionalidades que traduzam os objetivos acima apresentados, a partir de uma 

interface gráfica norteada pelos conceitos de qualidade de software, tais como 

usabilidade e acessibilidade. Importantes aspectos da Engenharia de Software 

também devem ser negligenciados no sistema como um todo: reusabilidade, 

segurança, robustez, manutenabilidade, usabilidade e acessibilidade.  

 

 

4.1.2 – Organização Funcional 

 

  O ambiente computacional necessário para fazer funcionar uma rede de 

relacionamento envolve elementos de hardware, software e conectividade. No 

capítulo anterior, na seção 3.3, foram apresentados os serviços reais e virtuais mais 
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difundidos nas associações Alumni situadas na América do Norte, Europa e Brasil. 

Nesta seção, será definido, em alto nível, como o sistema deve ser estruturado, de 

modo a respeitar os objetivos de uma rede de relacionamento de ex-alunos e 

implementar ou dar suporte aos serviços já descritos neste trabalho. 

  O sistema pode ser composto por seis módulos totalmente integráveis. 

Conseqüentemente, a sua implementação pode ser feita por fases e de maneira 

gradativa. 

 

4.1.2.1 - Módulo Central 

 

 

  O Módulo Central é considerado o núcleo do sistema, pois agrupa as 

funcionalidades mais elementares das redes de relacionamento. É constituído por 

um site e uma ferramenta para gestão do seu conteúdo, baseados em uma interface 

gráfica por meio do protocolo de transferência de hipertexto, HTTP (HyperText 

Transfer Protocol) ou HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).  

  O Módulo Central é a principal interface de interação entre usuário-sistema e 

usuário-usuário. A partir dele é possível oferecer espaço para publicação de 

informações institucionais da associação, como o estatuto, a equipe de gestores e o 

organograma dos colaboradores. Através de formulários eletrônicos, o sistema faz a 

gestão das pessoas que integram a rede, realizando cadastro e disponibilizando 

consultas aos perfis dos componentes da rede. A agenda de eventos da associação 

fica disponível para todos no site e pode ser atualizada em tempo real. As galerias 

de fotos digitais são espaços eletrônicos organizados por álbuns para 

compartilhamento e divulgação de imagens.  

  Neste módulo, a interatividade assíncrona entre os usuário da associação é 

possível através de fóruns para discussões de temas de interesse específicos. Por 

meio das salas de bate-papo, os usuários que estiverem simultaneamente online 

podem trocar mensagens. O repositório digital de documentos técnicos e científicos 

é mais uma funcionalidade do Módulo Central, que possibilita o upload e download 
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de documentos digitais. Ainda através do site, são oferecidos serviços informativos, 

de divulgação e matrículas em cursos de curta duração, extensão e pós-graduação. 

  As funcionalidades para administração dos conteúdos do site ficam 

concentradas em uma área de acesso só permitido aos funcionários e 

colaboradores do Alumni. A partir dessa ferramenta, é possível agendar a entrada e 

a saída de conteúdos dos sites, gerenciar os banners de publicidade, gerenciar 

enquetes, administrar as galerias de imagens e moderar, de forma tardia, os fóruns 

de discussão. 

 

4.1.2.2 - Módulo E-mail 

 

 

  A partir do Módulo E-mail, é possível vincular ao Módulo Central uma 

interface de envio de e-mail, baseado no protocolo de SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol). Os usuários da rede de relacionamentos passam a ter um e-mail de 

encaminhamento (ver seção 3.1.1.5), no domínio do Alumni. Também 

fundamentado neste serviço está o envio periódico da newsletter eletrônica.  

  Adicionalmente, o sistema pode ser configurado para enviar automaticamente 

e-mails, sempre que algum evento ocorrer. Por exemplo, após o total preenchimento 

de um formulário eletrônico de cadastramento, um e-mail automático de 

confirmação é enviado; quando um novo fórum ou um novo tópico de discussão for 

criado, o sistema envia um e-mail para a comunidade. Essa ferramenta incentiva as 

interações entre os usuários da rede. 

 

4.1.2.3 - Módulo SMS 

 

 

  O Módulo SMS agrega ao Módulo Central a interface de envio de mensagens 

instantâneas de texto para celular, SMS. Os objetivos do Módulo SMS são 
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semelhantes aos objetivos do Módulo E-mail: incentivar e animar os 

relacionamentos entre os usuários, ajudando a manter ativas as conexões da rede.  

  A diferença entre esses dois módulos está no meio de comunicação. Quando 

o perfil de um usuário for visitado por outro membro da rede, o sistema pode enviar 

uma mensagem SMS informando ao usuário que este teve seu perfil visitado, ou 

sempre que a agenda de eventos da associação for atualizada, mensagens para os 

celulares dos associados são enviadas. 

 

4.1.2.4 - Módulo E-commerce 

 

  O Módulo E-commerce pode ser agregado ao Módulo Central para 

potencializar vendas de produtos e prestação de serviços. Através das 

funcionalidades de E-commerce, é criada uma interface para efetuar transações 

financeiras, a partir de componentes adequados que garantem autenticidade e 

integridade dos dados trafegados.  

  A autenticidade é a certeza absoluta de que um dado provém das fontes 

anunciadas e que não foi alvo de mutações ao longo do processo, ou seja, o dado 

foi recebido na íntegra, diretamente do emissor. A integridade significa ter a 

disponibilidade de informações confiáveis, corretas e dispostas em formato 

compatível com o de utilização.  

  Dois tipos de operação financeira são disponibilizadas: pagamento com 

cartão de crédito e geração de boletos bancários. Os principais serviços que podem 

ser oferecidos através deste módulo são: loja virtual para comercialização de 

souvenirs, agências de viagens e painel eletrônico de coleta de doações. 

 

4.1.2.5 - Módulo XML 

 

  Com o Módulo XML, o sistema do Alumni cria um WebService para troca de 

conteúdos com instituições parceiras e fortalecimento das relações 

interinstitucionais. A associação fica apta a incluir automaticamente no seu site 
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oportunidades de emprego fornecidas pelo sistema de uma empresa parceira ao 

Alumni. Uma outra funcionalidade é o fornecimento dos perfis dos membros da 

associação para empresas especializadas na busca por profissionais capacitados.  

  O SOAP (Simple Object Access Protocol) é um protocolo para troca de 

informações estruturadas em uma plataforma descentralizada e distribuída, 

utilizando tecnologias baseadas em XML. Sua especificação define uma framework 

que provê maneiras para se construir mensagens que podem trafegar através de 

diversos protocolos e que foi especificado de forma a ser independente de qualquer 

modelo de programação. Por não se tratar de um protocolo de acesso a objetos, o 

acrônimo não é mais utilizado. 

  Geralmente servidores SOAP são implementados utilizando-se servidores 

HTTP, embora isto não seja uma restrição para funcionamento do protocolo. As 

mensagens SOAP são documentos XML que aderem a uma especificação fornecida 

pelo órgão W3C [46]. 

 

4.1.2.6 - Módulo de Informações Gerenciais 

 

  O Módulo de Informações Gerenciais pode ser integrado ao Módulo Central 

exclusivamente para fazer o tratamento dos dados armazenados no sistema, 

gerando para usuários avançados do sistema importantes instrumentos de gestão 

como gráficos, quadros, relatórios e indicadores gerenciais. Por meio de relatórios e 

indicadores é possível identificar informações importantes para o controle e 

otimização da rede de relacionamento, tanto para promover ações de marketing 

direcionado, quanto para tornar mais efetivas as relações dentro desta teia de 

comunicação.  

  A partir de exemplos de informações que podem ser extraídas, é fácil verificar 

os benefícios que podem ser conseguidos: o tráfego total de usuários; as seções do 

site que são mais acessadas; os países e cidades de origem do tráfego; localidade 

de residência dos integrantes da rede; áreas do mercado de trabalho que os 

membros estão atuando; número de associados que fez mais de um curso na 

universidade daquela associação; distribuição dos usuários quanto à sua formação 



66 

 

 

 

acadêmica (quantos cursaram graduação, especialização, mestrado, doutorado e 

pós-doutorado); membros que mais utilizam os recursos do sistema; o maior doador 

da associação; empresa que mais faz doações; entidade que mais utiliza o espaço 

de publicidade do site.  

  Por se tratar de um software web, o processamento de negócios precisa 

estar hospedado em um Servidor de Aplicações, sendo de responsabilidade do 

terminal cliente (navegador web) apenas a apresentação dos dados e informações 

emitidas pelo sistema. O tipo de servidor e a sua configuração vão variar de acordo 

com as tecnologias a serem usadas para implementação do software.  

  Como padrão, os Servidores de Aplicações disponibilizam as interfaces 

HTTP/HTTPS necessárias para a execução do Módulo Central. Ainda para que o 

Módulo Central funcione adequadamente, é necessária uma conexão com um 

Sistema de Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), que atua como repositório 

centralizado dos dados do sistema. 

  Para que os Módulos de E-mail, SMS, E-commerce e XML operem 

integrados ao Módulo Central, um servidor de envio e recebimento de e-mail precisa 

estar instalado e ativo; um serviço de envio de mensagens SMS tem de estar 

disponível; configurações de segurança necessitam ser efetuadas no Servidor de 

Aplicações para que a comunicação com as instituições financeiras seja confiável; 

e, finalmente, o WebService precisa estar configurado e ativo para atuar como 

cliente e servidor de conteúdos. A inatividade de qualquer uma dessas interfaces 

deixa sem funcionamento o módulo no qual ela está interligada. 
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  Figura 13 – Estrutura funcional de um sistema de rede de relacionamentos. 

 

Através dos recursos de TI apresentados nesta seção, observa-se que as redes de 

relacionamento podem estar disponíveis para todos, as fronteiras de informações 

acabam e um fato ocorrido do outro lado do mundo chega em questão de segundos 

para todos que fazem parte da mesma rede. A Internet muda a maneira como as 

organizações Alumni devem lidar com seus produtos e serviços, seus usuários e as 

relações criadas, sejam para fins comerciais ou simplesmente networking. 

 

 

4.1.3 Características dos Usuários 

 

 

  As atividades fins das associações Alumni são voltadas para a geração de 

benefícios através da articulação em rede do seu público-alvo, que neste caso são 

os ex-alunos universitários que querem se manter conectados. Logo, os associados 
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do Alumni constituem a primeira categoria de usuários. Esses associados interagem 

com o sistema a partir da interface externa do Módulo Central (HTTP/HTTPS), 

enviando e recebendo dados por meio das suas funcionalidades para o usuário 

final. 

  A equipe de colaboradores que forma o corpo gestor do Alumni configura a 

segunda categoria de usuários, que também interagem com o sistema através da 

interface externa do Módulo Central (HTTP/HTTPS). O objetivo desses usuários é 

alimentar com conteúdo o site e extrair informações gerenciais. 

  A interface externa XML do sistema de rede de relacionamento opera tanto 

como usuário-cliente dos WebServices de instituições parceiras, quanto como 

servidor de conteúdos para essas instituições. 

  O sistema como um todo conta ainda com usuários internos à aplicação, que 

só utilizam interfaces internas de comunicação. O Módulo Central acessa e é 

acessado, a partir das interfaces internas, o SGBD e os módulos de E-mail, SMS, 

XML, E-commerce e Informações Gerenciais. O Módulo Gerencial acessa a 

interface interna do SGBD. O Módulo XML acessa a interface interna do Módulo 

Central. 

A Figura 14 mostra, no lado esquerdo, os quatro tipos de usuário do sistema. As 

conexões pretas indicam quais as interfaces externas cada tipo de usuário acessa. 

O Módulo XML é responsável por disponibilizar o serviço de WebService (XML) do 

ambiente, e o Módulo Central disponibiliza a interface gráfica acessível a partir de 

qualquer navegador (HTTP/HTTPS). As conexões em cinza na figura, são as 

interfaces internas do sistema que possibilitam a comunicação entre os módulos. 
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  Figura 14 – Interfaces e usuários do ambiente. 

 

Para que a ferramenta seja eficiente, ela deve permitir que os seus usuários 

consigam realizar as suas tarefas da melhor maneira possível, adequando as 

características físicas/cognitivas dos associados ao sistema.  

Dessa forma, a interface gráfica deve ser intuitiva e natural, possibilitando que uma 

mesma tarefa seja feita de mais de uma maneira e caso o usuário queira, ele pode 

fazer e desfazer suas ações. Os dois mais importantes cuidados tomados com a 

interface gráfica são as diferentes configurações de browsers de navegação, que 

podem não gerar uma visualização adequada, e a taxa de conexão do cliente. 
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4.1.4 – Infra-estrutura de Hardware e Conectividade 

 

 

  Para suportar a estrutura funcional de uma aplicação de rede de 

relacionamento, como apresentado na seção 4.1.2, é recomendado que um 

conjunto de computadores servidores seja montado, o link de conexão com a 

Internet seja adequadamente dimensionado para a demanda esperada e uma 

estrutura de serviços segura e tolerante a falhas sejam bem planejadas. O software 

para rede de relacionamento Alumni tem uma estreita dependência desses 

elementos, para ser executado de forma satisfatória. 

  As ferramentas de redes de relacionamento tipicamente exigem considerados 

recursos de conectividade, processamento e memória principal, em virtude do 

elevado número de conexões simultâneas com os usuários e o intensivo emprego 

de funcionalidades como salas de bate-papo e galerias de imagens, por exemplo. 

Os computadores servidores para uma rede de relacionamento Alumni requerem 

disponibilidade e desempenho classificadas como intermediárias, pois se trata de 

um sistema que pode ter de mil a 100 mil usuários. Redes abertas como Orkut e 

MySpace exigem um elevado nível de performance e disponibilidade, uma vez que 

são acessadas por milhões de usuários simultaneamente. 

  Baseados na estrutura funcional do software apresentada em 4.1.2, precisam 

trabalhar em hardwares isolados o Servidor de Aplicações, o serviço de SMTP, o 

serviço de SMS, o SGBD e o WebService. A Figura 15 apresenta não só a infra-

estrutura de rede necessária, como também a forma como os servidores devem ser 

posicionados para que se tenha um bom aproveitamento de desempenho, 

segurança, disponibilidade e confiabilidade. 

  Como mostrado na Figura 15, os clientes posicionados acima na imagem 

acessam a aplicação através da Internet. O meio físico – celular, rede wireless, rede 

cabeada – pode ser o mais variado. O Roteador 1 conecta o link da Internet a um 

dispositivo Firewall que faz a filtragem de pacotes e impõe a política de segurança 

para tráfego de dados em ambos os sentidos. 
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Figura 15 – Infra-estrutura de rede e hardware para sistema de rede de 

relacionamentos. 

 

  Uma vez que o canal de comunicação está seguro, o Roteador 2 encaminha 

as requisições para o Servidor 1, que hospeda o Servidor de Aplicações Principal, 

ou para o Servidor 2, que hospeda o serviço de WebService Principal, de acordo o 

tipo de solicitação feita ao sistema. O Servidor 3 hospeda o serviço de envio de e-

mail, o Servidor 4 o serviço de envio SMS e o Servidor 5 o serviço de banco de 

dados.  

  Para cada um desses cinco servidores deve existir um servidor secundário 

que fazem a redundância dos serviços principais. Os serviços secundários são 

configurados para entrar em operação sempre que o serviço principal 

correspondente pare de funcionar. Essa medida ajuda a garantir a estabilidade do 

serviço, fortalecendo a robustez e a disponibilidade do sistema. 
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Ainda segundo a Figura 15, a conectividade com a Internet que abastece a infra-

estrutura deve ser feita por meio de cabos de fibra ótica que chegam ao Roteador 1. 

As ligações entre o Roteador 1 e a Firewall, e entre a Firewall e o Roteador 2, 

também devem ser feitas por fibra ótica para que a largura de banda não seja 

diminuída. A partir do Roteador 2, os dados já trafegam pela rede local da infra-

estrutura, a conectividade entre o Roteador 2 e os computadores servidores deve 

ser feita através de cabos de par-trançado. 

 

 

4.2 – Projeto do Sistema Alumni 

 

 

  Antes de mostrar ao leitor mais detalhes do projeto, o tema de Padrão de 

Projeto será tratado e sua importância será destacada.  

 

 

4.2.1-Padrão de Projeto  

 

 

  Um Padrão de Projeto nasce em decorrência de um problema e solução 

recorrente do que acontece no ambiente de trabalho do desenvolvedor. A partir do 

momento em que pessoas envolvidas visualizam uma solução para o problema, e 

conseguem promover uma reutilização desta solução, compartilhando com outras 

pessoas este conhecimento, acaba surgindo um novo padrão [41]. 

  Cada padrão só pode existir no mundo, na medida em que for suportado por 

outros padrões: os padrões maiores nos quais ele é incorporado, os padrões do 

mesmo tamanho que o envolvem e os menores, que são incorporados a ele.  
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  Os padrões geralmente são muito simples de serem utilizados, embora nem 

sempre seja fácil compreendê-los. Pode ser difícil e levar muito tempo documentá-

los, já que essa atividade requer exame de essência do que vem a constituir uma 

boa prática. 

  Para Marinescu, cada padrão descreve um problema que ocorre mais de 

uma vez em um determinado ambiente, a solução do problema e o caminho a seguir 

para resolvê-lo, quando ocorrer novamente um problema semelhante [34].  

  A aplicabilidade de padrões de projeto não advém especificamente do 

desenvolvimento para Web. Porém, neste contexto, tem a sua maior contribuição e 

relevância na separação do sistema em camadas, o qual se faz quando o projeto 

envolvido tem um tamanho considerável [39]. 

  Os maiores benefícios do uso de padrões no desenvolvimento são: 

 

� Alavancar o uso de uma solução comprovada: fornece segurança que a 

técnica já é comprovada e usada por vários programadores. Além disso, 

garante que ela pode ser usada em vários problemas similares e em projetos 

diferentes, facilitando a manutenção do código, por ser baseado em um 

padrão bem conhecido; 

 

� Fornecer um vocabulário comum: permite aos projetistas transmitir as suas 

idéias e até mesmo o seu próprio projeto para outros desenvolvedores, de 

forma eficiente. Quanto mais usado for o padrão, mais acostumados ficam os 

desenvolvedores, aumentando a velocidade de comunicação; 

 

� Restrição do espaço da solução: garante que os desenvolvedores se 

manterão nos limites do padrão, ficando desencorajados a quebrá-los. 
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Ressalta-se, porém, que isto não limita a criatividade dos usuários, mas sim, 

assegura que as regras do padrão sejam mantidas, conservando a grande 

capacidade de manutenabilidade a que se propõe o mesmo; 

 

� Facilidade de uso: desde o princípio do movimento de padrões de projeto, um 

esforço em nível mundial por parte de pesquisadores de ciência da 

computação e profissionais de TI tem sido despendido na documentação de 

diversos padrões, nas mais diversas áreas de aplicação, e o acesso a essas 

publicações fica extremamente facilitado devido ao apoio editorial 

especializado e principalmente à divulgação de artigos específicos na 

Internet; 

 

� Reforçar a teoria de POO: a prática demonstrou que a teoria POO não é 

facilmente assimilável pela maioria das pessoas. Uma vez que em padrões 

de projeto se aplicam práticas de POO em um universo bem delimitado, estes 

se tornam excelentes casos de estudo sobre POO. 

 

4.2.2 O Padrão MVC (Model View Controller) 

 

 

  Após serem apresentadas as razões para utilização de Padrão de Projeto, o 

padrão MVC (Model View Controller) de arquitetura de sistemas foi escolhido. O 

padrão MVC é o mais utilizado nas arquiteturas de sistemas web [36]. Com o uso do 

MVC para montar a arquitetura do sistema de rede de relacionamento, conseguiu-se 

vantagens significativas no desenvolvimento do aplicativo, através da separação de 

responsabilidades entre as camadas. Isso possibilita implementar, com maior 

facilidade e clareza, questões programáticas importantes, como a persistência de 
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dados, controle de segurança, comunicação em rede e apresentação e tratamento 

de dados.  

  A equipe de programação pode se concentrar em suas habilidades centrais e 

integrar as camadas através de interfaces bem definidas. Essa separação permite 

que o aplicativo possa ser mais facilmente modificado e estendido para atender a 

novas exigências, bem como possibilita que a interface com o usuário apresente 

várias visões de um só modelo, sem interferir com a lógica de negócio. 

  As camadas do modelo MVC são: 

 

� Modelo (Model): é onde a lógica do negócio vai ser aplicada. O Modelo 

prepara os dados para que a Visão consiga exibi-los. Em qualquer regra de 

negócio, o acesso ao banco deve estar nesta camada; 

 

� Visão (View): exibe os dados processados pelo Modelo. A Visão também 

encaminha entradas de dados do usuário para o Controlador, ou seja, é a 

camada que faz a interface do usuário com o sistema; 

 

� Controlador (Controller): controla todas as requisições e Visão selecionadas 

pelo usuário. Essa camada interpreta o pedido do usuário e encaminha para 

o Modelo correto que prepara os dados para retornar para a Visão de 

resposta. Uma aplicação é constituída de vários controladores, geralmente 

um para cada tipo de requisição. 
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  Figura 16 – Arquitetura de um sistema em três camadas. 

 

  Nas aplicações web, como o tempo para carregar todos os componentes da 

regra de negócio no dispositivo cliente é elevado, a utilização de uma arquitetura em 

três camadas ajuda a minimizar esse problema, isolando a interface gráfica do 

sistema das regras de negócio, como está representado na Figura 16. 

  Ainda a partir da Figura 16, é possível observar que as funcionalidades de 

um sistema estão devidamente separadas em três camadas. Ou seja, a lógica de 

apresentação, a lógica de negócio e a conexão com o banco de dados (lógica de 

acesso a dados) ficam encapsuladas. Essa separação torna o sistema mais flexível, 

de modo que partes podem passar por manutenção, serem alteradas ou 

substituídas de forma independente umas das outras. No entanto, as alterações 

efetuadas em uma determinada camada não influem nas demais camadas, já que o 

mecanismo de comunicação entre elas permanece inalterado. 
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  Na Figura 17, observa-se que o sistema pode ser acessado por diferentes 

tipos de dispositivos, tais como: notebooks, computadores desktop, celulares, 

handhelds e WebServices. Em conformidade com o que foi apresentado na seção 

4.1.3, a camada de Visão mostra que sistema tem duas interfaces externas para os 

clientes do sistema, sendo um em HTTP/HTTPS, que representa a interface gráfica 

do sistema, e outra em XML, que representa a interface WebService para troca de 

conteúdos.  

  Dependendo da operação efetuada por um cliente em uma das duas 

interfaces da camada de Visão, o sistema faz uma requisição à camada de 

Controle, que conta com controladores para tratar requisições para os módulos 

Central, XML, SMS, E-mail, E-commerce e Informações Gerenciais.  

  De acordo com o tipo de requisição recebida, o próprio Controlador Central 

invoca a camada Modelo ou encaminha a requisição para outro controlador. Como 

pode ser percebido, cada módulo do sistema (ver seção 4.1.2) tem o seu próprio 

controlador. Para cada requisição vinda da camada de Visão para a camada de 

Controle, é enviada uma ou mais respostas de volta para a camada de Visão.  

  No caso deste sistema de rede de relacionamento, ficou estabelecido que o 

Controlador Central é controlador principal, em virtude dele ser o responsável pela 

integração dos módulos. Essa comunicação interna entre os módulos é feita por 

meio dos seus respectivos controladores. As interfaces internas entre os módulos 

do sistema mostradas na Figura 14 são representadas na Figura 17 pelos 

controladores de Contral, E-mail, SMS, E-commerce, XML e Informações 

Gerenciais. A Figura 17 é uma adequação das Figuras 14 e 16 para o contexto do 

sistema de rede de relacionamento que vem sendo proposto. 

  As requisições invocadas pela camada de Controle podem necessitar de 

dados que estão no banco de dados. É nos modelos onde ficam estabelecidas 

todas as regras de negócios do sistema, sendo que cada modelo trata as regras 

relativas ao seu módulo. A camada de modelo pode precisar, a qualquer tempo, 

armazenar ou recuperar dados no SGBD, pois é ela quem contém métodos 

específicos para acesso ao banco de dados. Nesse caso, qualquer um dos 

controladores invoca um método da camada Modelo que lhe retorna os dados de 

acordo com os parâmetros recebidos. 
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  Figura 17 – Sistema de rede de relacionamento visto sob a arquitetura MVC. 

 

  O acesso da camada Modelo ao banco de dados é feito através de um driver 

de conexão. É responsabilidade dos métodos dessa camada acessar, modificar e 

recuperar os dados armazenados no banco de dados. 
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  Para ilustrar o funcionamento do sistema de rede de relacionamentos com o 

Padrão de Projeto MVC, a Figura 18 mostra o fluxo do acesso de usuário a uma 

funcionalidade do sistema. Como pode ser visto na ilustração, um cliente acessa o 

sistema por meio da sua interface gráfica. Essa interface é uma página na Internet 

representada na figura pelo componente Visão Central.  

  Através do componente de Visão Central, o cliente pode ter acesso à 

funcionalidade que possibilita se cadastrar para participar da rede de 

relacionamentos. Tal cadastro é preenchido ainda no componente Visão Central e, 

quando submetido ao sistema, gera uma requisição de Visão Central para o 

Controlador Central. 

 

 

 

  Figura 18 – Fluxo de acesso de um usuário à funcionalidade de Cadastro dos 

Perfis dos Membros da Rede Alumni. 

 

O Controlador Central aplica as regras de negócios aos dados recebidos e invoca 

os métodos para armazenamento dos dados do componente Modelo Central. Por 

sua vez, o Modelo Central guarda os dados do cadastro do cliente no banco de 

dados e emite uma mensagem de retorno (essa mensagem pode ser de sucesso ou 

insucesso, mas consideremos que a mensagem foi de sucesso) ao Controlador 

Central.  

Deste ponto em diante, o Controlador Central envia uma resposta para a interface 

gráfica, Visão Central, com a confirmação de que a operação foi bem sucedida. 
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Adicionalmente, o Controlador Central aciona aos controladores de E-mail e SMS 

(setas em vermelho) para que sejam enviadas ao cliente um e-mail e uma 

mensagem para o celular também confirmando o cadastro na rede de 

relacionamento. 

O Controlador de E-mail acessa o Modelo de E-mail para recuperar do banco de 

dados o endereço de e-mail do cliente cadastrado. O Modelo de E-mail envia essa 

informação para o Controlador de E-mail, que finalmente dispara o e-mail de 

confirmação de cadastro.  

Deforma análoga, o Controlador de SMS aciona o Modelo SMS para recuperar o 

número de telefone celular, para o qual deve enviar a mensagem instantânea. O 

Modelo SMS envia para o Controlador SMS o número do telefone e o serviço de 

envio de mensagem é acionado. 

 A partir deste exemplo, representado pela Figura 18, é possível identificar os 

benefícios de se ter um sistema web utilizando a arquitetura MVC. Note, neste caso, 

que para o cliente se cadastrar no sistema, ele não precisa obrigatoriamente 

receber um e-mail ou uma mensagem SMS de confirmação. Os serviços 

disponibilizados pelos módulos de E-mail e SMS (representados na Figura 18 pelos 

seus controladores homônimos) foram integrados ao Módulo Central para aumentar 

a interatividade e usabilidade do sistema. Ou seja, o desenvolvimento dos módulos 

do sistema pode ser feito de forma gradativa, e um a um ser integrado ao Módulo 

Central.  

Um vez que as interfaces entre as camadas do sistema são bem definidas, o 

esforço de gerenciamento de um projeto de sistema em MVC é significativamente 

menor, pois as pessoas que compõem a equipe de desenvolvimento passam a ter 

papéis extremamente bem definidos e as partes do sistema ficam bem isoladas, de 

modo que é baixa a interferência entre elas.  

 Com a separação de responsabilidades do sistema em três camadas, o sistema 

fica compartimentado, permitindo que modificações efetuadas em uma determinada 

camada gerem baixos impactos nas demais, devido ao encapsulamento obtido com 

uso de uma arquitetura orientada a objeto e utilizando-se do padrão MVC.  

Assim, a manutenção e as modificações no sistema tem seu nível de complexidade 

reduzido. A camada de Visão, por exemplo, não contém nenhuma lógica de 
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negócio, portanto ela pode ser totalmente modificada ou substituída e isso não 

afetará as camadas de Controle e Modelo. De forma análoga à interface gráfica, o 

banco de dados da aplicação pode ser substituído sem gerar fortes impactos nas 

camadas de Controle e Visão. 
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5 Implementação de Sistema de Redes de Relacionamento 

 

 

  Este capítulo irá explicitar para o leitor os aspectos de implementação de um 

sistema de rede de relacionamento para associações de ex-alunos. Uma vez que no 

capítulo 4 os aspectos de projeto foram tratados, chega a hora de determinar as 

ferramentas de programação a serem utilizadas, as alternativas mais apropriadas 

para implementar os servidores e as infra-estruturas de hardware e conectividade. 

  A seção 5.1 apresentará as linguagens de programação e o banco de dados 

escolhidos para a implementação do sistema, bem como as devidas justificativas 

pelas escolhas tomadas. Na seção seguinte, é determinada a plataforma de 

software necessária para executar o ambiente tecnológico, como sistema 

operacional, Servidores de Aplicação, de E-mail e SMS (os serviços de XML e E-

commerce estão integrados ao Servidor de Aplicação). 

  A seção 5.3 fará uma breve contextualização dos objetivos e serviços da 

associação de ex-alunos do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Alumni CIn. Na seção 5.4, será iniciada a apresentação do 

sistema de relacionamento do Alumni CIn, a partir do Modelo de Entidade e 

Relacionamentos do banco de dados da aplicação 

  Por fim, a seção 5.5 abordará a implementação de um sistema web com 

arquitetura MVC, desenvolvido com tecnologias gratuitas, fazendo uso de AJAX e 

recursos que ampliam a usabilidade e interatividade dos seus usuários. 

5.1 – Ferramentas de Desenvolvimento 

 

 

  Na Internet, os sistemas são criados com base em programas estruturados 

que se utilizam de linguagens específicas, como ASP, ASP.NET, PHP, Cold-Fusion, 
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Java ou PL, com armazenamento de informações em banco de dados. São também 

usados softwares para criação dos códigos de programação e dos arquivos de 

imagem, objetivando dinamizar, otimizar e facilitar o acesso e a navegação dos 

usuários. 

  Para escolher as tecnologias a serem utilizadas, foram definidos dois 

critérios: tempo de aprendizado e desenvolvimento e custo de investimento.  De 

acordo com padrão MVC, as seguintes escolhas foram tomadas: na camada de 

Visão será empregado o uso de HTML com Javascript e PHP 5 [44]. Nas camadas 

de Controle e de Modelo, onde estão as regras de negócio e o acesso ao banco de 

dados, serão implementadas PHP.  

 

 

5.1.1 – Camada de Visão  

 

 

  Na camada de Visão, para aumentar a interatividade e estimular a 

usabilidade, o código Javascript é implementado com AJAX (acrônimo em língua 

inglesa de Asynchronous Javascript And XML), providas por navegadores, para 

tornar páginas mais interativas com o usuário, utilizando-se de solicitações 

assíncronas de informações. AJAX é uma iniciativa na construção de aplicações 

web mais dinâmicas e criativas, aliando processamento na apresentação.  

  A tecnologia AJAX tem quatro princípios básicos:  

 

� O navegador hospeda uma aplicação: em uma aplicação web clássica, 

o navegador é efetivamente um terminal “burro”, que não sabe nada 

sobre o que o usuário está realmente realizando em suas ações. Ou 

seja, todas essas informações são retidas no Servidor de Aplicações, 

tipicamente na seção do usuário. Seções de usuário no lado servidor 

são comuns atualmente. Em uma aplicação AJAX, a parte da lógica da 

aplicação é movida para o navegador. Neste cenário, quando o 

usuário entra, um documento mais complexo é entregue ao 
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navegador, com uma grande porção de código Javascript. Tal 

documento permanecerá com o usuário por toda a seção, enquanto o 

sistema está sendo acessado. A ferramenta AJAX sabe como 

responder às ações executadas pelos usuários e é capaz de decidir se 

manipula, ainda na camada de Visão, ou se passa uma requisição 

para o servidor web (o qual tem acesso ao banco de dados do sistema 

e outros recursos), ou, ainda, se faz uma combinação de ambos. 

 

� O servidor fornece conteúdo: uma aplicação web tradicional oferece 

uma mistura de layout, dados e conteúdos. Uma funcionalidade em 

AJAX pode se comportar de forma mais inteligente, por meio de 

remessas de solicitações assíncronas ao servidor, pois o cabeçalho, o 

histórico de navegação e outras características do layout estão todas 

carregadas. Portanto, o servidor necessita enviar de volta somente os 

dados relevantes. Em uma aplicação AJAX, o tráfego tem sua maior 

intensidade no início, com uma carga maior de código a ser entregue, 

quando o usuário entra no sistema. As comunicações subseqüentes 

com o servidor são muito mais eficientes, de qualquer forma. Para 

uma aplicação pequena, o tráfego cumulativo pode ser menor em uma 

aplicação web convencional. Mas, conforme o tamanho médio do 

tempo de interação aumentar, o custo de largura de banda da 

aplicação AJAX torna-se menor do que sua aplicação clássica 

equivalente. 

 

� A interação do usuário com a aplicação pode ser flexível e contínua: 

esperar uma página ser atualizada levará o usuário a desperdiçar 

tempo, estando sentado ao computador aguardando. A implementação 

em AJAX evita que isso ocorra. Utilizar uma ferramenta de sala de 

bate-papo, que é totalmente recarregada sempre que um interlocutor 

envia uma mensagem, é algo inviável e desmotivante. Outra vantagem 

de usar AJAX é que se pode associar eventos a um maior número de 

ações do usuário. Os conceitos mais sofisticados de interface com o 
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usuário, como por exemplo “arrastar e soltar”, se tornam praticáveis, 

trazendo as experiências dessas interfaces em igualdade com os 

controles de aplicações desktop. Da perspectiva de usabilidade, esta 

liberdade não é importante somente porque ela estimula a imaginação, 

mas porque permite combinar a interação do usuário e as solicitações 

ao servidor de maneira mais completa. 

 

� Codificação requer disciplina: codificar uma aplicação AJAX é algo 

completamente diferente. O código fornecido quando os usuários 

iniciam a aplicação deve executar até que usuário encerrem-na, sem 

interrupção, sem diminuição de velocidade e sem produção de 

escapes de memória. O código deve tornar-se, de preferência, 

responsabilidade de uma equipe e não apenas de um indivíduo, 

criando edições de manutenabilidade, separações de interesses e 

estilos e padrões de codificação comum. Uma aplicação AJAX, 

portanto, é uma porção de código funcionalmente complexa que se 

comunica eficientemente com o servidor, enquanto o usuário continua 

com seu trabalho. Ela é claramente uma descendência da aplicação 

clássica baseada em páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 19 – Modelo clássico de aplicação web. 

 

  As figuras 19 e 20 mostram, respectivamente, o funcionamento de uma 

aplicação web clássica e uma aplicação AJAX. Na primeira, uma requisição é feita 
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quando algum link recebe um clique e o servidor responde, processando tal 

requisição e devolvendo-lhe um documento.  

  A Figura 20 deixa claro que a interação entre o navegador e o servidor web 

não ocorre de forma totalmente direta, mas por meio do AJAX. E como o AJAX é 

ativado por uma chamada JavaScript, o usuário pode permanecer visualizando a 

página normalmente, enquanto ocorre a comunicação com o servidor web. O 

servidor processa a solicitação do AJAX (por exemplo, realizando a pesquisa de um 

membro do Alumni no banco de dados) e envia uma resposta. Caso o servidor 

retorne dados, o AJAX poderá utilizar esses dados para fazer a atualização de 

apenas uma parte da tela que o usuário está visualizando, sem que seja necessário 

recarregá-la totalmente. Dessa forma, o usuário também poderá continuar 

usufruindo normalmente da página, mas ela não sofrerá qualquer alteração visual. 

Ou seja, é como se a página pudesse “ouvir” e “falar” simultaneamente. 

 

 

 

  Figura 20 – Modelo de aplicação web com uso de AJAX.  

 

  Portanto, é notório que essa forma de interação entre cliente e servidor 

possibilita não apenas a agilidade na atualização de informações na web, mas evita 

também a retransmissão desnecessária de informações estáticas (códigos, textos, 

imagens, etc), melhorando o tráfego da rede e a usabilidade do sistema. 

  Vale à pena ressaltar que, na camada Visão é feito um uso mínimo de PHP, 

sob a forma de sriptlet, somente para montar a interface gráfica e fazer a sua 

conexão com os controladores do sistema. 
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5.1.2 – Camadas de Controle e Modelo 

 

 

  A linguagem PHP reúne algumas propriedades que pesaram a seu favor 

nesta definição: tem licença gratuita; dá suporte à POO; pode ser executada em 

qualquer plataforma de sistema operacional (Linux, UNIX ou Windows); a 

velocidade de processamento é ótima; o código-fonte da linguagem é livre; é uma 

das linguagens web mais populares e mais utilizadas no mercado; possibilita a 

utilização dos maiores e mais disseminados bancos de dados (Adabas D, InterBase, 

PostgreSQL, dBase, FrontBase, SQLite, Empress, mSQL, Solid, FilePro, Direct MS-

SQL Sybase, Hyperwave, MySQL, Velocis, IBM DB2, ODBC, Unix dbm, Informix, 

Oracle, Ingres, Ovrimos, Firebird), sem necessitar de configuração externa, como no 

caso do ASP, que se tem que configurar o objeto de conexão com banco; dispõe de 

vários componentes nativos, não dependendo de componentes externos para 

algumas funcionalidades básicas, como por exemplo, o upload de arquivos e 

imagens dinâmicas; tem custos baixíssimos de hospedagem em provedores; e, por 

fim, PHP pode ser executado em mais de um tipo de servidor de aplicação (Apache 

e Internet Information Server - IIS). 

  CakePHP [45] é uma framework para o desenvolvimento rápido de 

aplicações em PHP que dá suporte a diversos Padrões de Projeto, como 

ActiveRecord, Association Data Mapping, Front Controller e MVC (Model-View-

Controller). O objetivo principal aqui é fornecer uma framework estruturada, que 

possibilite aos programadores de PHP de todos os níveis desenvolverem aplicações 

robustas rapidamente, sem perder flexibilidade. 

  O CakePHP tem diversas características que lhe fazem uma escolha 

apropriada para a implementação de sistemas em PHP com arquitetura MVC. 

Primeiro, as comunidades de desenvolvimento e discussão do Cake são bastante 

ativas e amigáveis, a framework é compatível com PHP4 e PHP5. A curva de 

aprendizado para sua utilização é bastante acentuada, diferentemente de outras 

frameworks PHP. A framework permite documentação da aplicação e disponibiliza 
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templates rápidos e maleáveis. A versão do Cake utilizada na implementação do 

sistema de rede de relacionamentos proposto neste trabalho é a 1.1.20.7692, que é 

umas das últimas versões estáveis. 

  Tal framework dá todo o suporte necessário para o desenvolvimento de um 

sistema na arquitetura MVC, em três camadas. A Figura 21 mostra que, na sua 

estrutura de pastas, o Cake já conta com áreas específicas para armazenar os 

arquivos de Visão, de Controle e de Modelo, representado na figura pelas pastas 

View, Controller e Model, respectivamente. Dessa forma, torna-se bastante claro 

como as partes do sistema ficam isoladas e independentes umas das outras. Em 

função disso, a equipe de desenvolvimento pode ser dividida, por exemplo, em três 

sub-equipes, sendo uma para cada camada do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 21 – Estrutura de pastas da framework Cake para suporte à 

arquitetura MVC. 

 

  A implementação das três camadas do sistema está baseada na framework 

Cake, no entanto, a camada de Visão contém ainda HTML e Javascript. O banco de 

dados a ser utilizado para armazenar e recuperar dados será o PostgreSQL, versão 

8.23. 

  É importante mencionar as razões da escolha pelo PostgreSQL. 

Primeiramente, esse é o maior sistema gerenciador de banco de dados opensource 

e livre de licença que está disponível no mercado e para múltiplas plataformas, 
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sendo compatível com Unix, Linux, Windows, Novell NetWare e OS/2. Para a 

comunidade de programadores, estão disponíveis, ainda, ferramentas profissionais 

para modelagem da base de dados, administração e desenvolvimento e relatórios. 

Adicionalmente, o PostgreSQL dá suporte para um grande número de linguagens de 

programação: C++, C#, JDBC, Perl, PHP, pitão, rubi, Tcl, Ada, terra comum cicia, 

Pascal, Java e ASP. 

 

5.2 – Infra-estrutura de Software 

 

 

  Para que o sistema de rede relacionamento, desenvolvido em HTML, 

Javascript, Cake PHP e PostgreSQL funcione adequadamente, é preciso definir os 

softwares a serem instalados nos servidores, que são necessários para executar 

adequadamente o sistema.  

  Os sistemas operacionais mais populares disponíveis no mercado (Windows 

e Linux) podem ser utilizados como plataforma do sistema, no entanto, foram feitas 

opções de tecnologias gratuitas tanto para a linguagem de programação quanto 

para o SGBD. Adotando essa lógica, as demais definições foram feitas também por 

tecnologias livre de licenciamento, visando redução de custos de investimento. Por 

uma questão de convenção, é importante considerar que todos os servidores do 

ambiente tecnológico devem ter instalado como sistema operacional o Linux. 

  Para o Servidor de Aplicações, a melhor alternativa é o Apache [48] versão 

2.0. Além de também ser uma ferramenta gratuita, ele comporta a hospedagem de 

sistemas PHP e é o servidor de páginas web mais utilizado no mundo, graças ao 

seu bom desempenho e confiabilidade. Adicionalmente, é uma opção bastante 

escalável e suporta balanceamento de carga de uma forma bem robusta. Para que 

o Apache se integre a framework Cake PHP, pequenas configurações em seu 

arquivo de configurações httpd.conf precisam ser efetuadas. Essas configurações 

podem ser obtidas no site oficial da framework [45]. 

  Para que o Módulo E-mail funcione adequadamente, um serviço de envio de 

e-mail precisa estar disponível. O mundo do software livre possui algumas opções 
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bastante maduras e consolidadas de servidores de e-mail SMTP. Um dos mais 

antigos e populares é o Sendmail. Pela sua estabilidade, foi essa a opção escolhida. 

  Para dar suporte ao envio de mensagens SMS de texto para telefones 

celulares, conforme explicitado na seção 4.1.2.3 desta dissertação, a alternativa 

escolhida foi o CedoSms [47]. Trata-se de um servidor de SMS que permite o envio 

e recepção de SMS a partir de qualquer computador, bastando para tal conectar um 

modem com tecnologia GSM (Global System for Mobile Comunications). Importante 

mencionar que, para o funcionamento efetivo do serviço, um chip para celular 

precisa necessariamente estar conectado ao modem GSM. 

  O Cedosms disponibiliza serviços complementares que podem ser úteis, num 

segundo momento, como enviar e-mail a partir de um SMS; ser avisado por SMS 

sobre quantas mensagens existem na sua caixa de correio eletrônico; ou quando 

recebe um email de alguém muito importante. 

  O Módulo de XML para ser ativado no sistema necessita obrigatoriamente de 

configurações complementares no arquivo de configurações do PHP, php.ini. A 

partir do tutorial disponível no site oficial do PHP [48], é possível configurar o 

WebService facilmente. 

 

 

5.3 – Alumni CIn 

 

 

  A implementação do sistema de rede de relacionamento para associação de 

ex-alunos, modelado ao longo das seções anteriores, gerou como resultado o 

ambiente tecnológico atualmente utilizado no Alumni CIn [50]. O CIn-UFPE, através 

de um projeto estruturador integrante do seu planejamento estratégico plurianual, 

alocou recursos financeiros para investir durante 24 meses na criação do Alumni 

CIn, que lançada em dezembro de 2007. Após os primeiros 24 meses de vida, a 

associação deve ser sustentável e ter orçamento próprio para desenvolver suas 

ações. O Alumni CIn funciona como uma comunidade criada exclusivamente para 

reunir, integrar e promover os profissionais formados no CIn-UFPE [51].  
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  Para que o CIn-UFPE detenha parte da governança sobre o Alumni CIn, o 

CIn-UFPE reconhece o Alumni CIn como associação oficial dos ex-alunos do 

Centro. Em contra-partida, a diretoria do CIn passa a compor o Conselho da 

associação, com o objetivo de manter alinhadas as ações e os objetivos do CIn-

UFPE e do Alumni CIn. 

  Os objetivos principais do Alumni CIn são: formar uma grande rede de 

relacionamento, através da geração de oportunidades na carreira, por meio do 

contato com outros ex-alunos, e servir de ponto de referência para identificação e 

localização dos ex-alunos do CIn; promover a boa imagem do CIn-UFPE, no Brasil e 

exterior; organizar atividades sociais para estreitar o relacionamento entre os 

membros da comunidade; dar suporte para criação de listas de discussões, galerias 

de fotos, novidades do CIn e um blog para debater tecnologia e trocar experiências; 

e incentivar os membros do Alumni para que continuem se capacitando e 

enriquecendo seus currículos [10]. 

  O Alumni CIn promove a sua rede de relacionamento utilizando ações reais e 

virtuais. Buscando aliar os principais instrumentos atualmente disponíveis para o 

desenvolvimento de redes de relacionamento, o Alumni CIn criou também a sua 

comunidade virtual, que está publicada na Internet, no seguinte endereço: 

http://www.cin.ufpe.br/alumni. 

  No ambiente de universidades brasileiras, o Alumni CIn se mostra como uma 

associação diferenciada, tanto pelas tecnologias utilizadas para fortalecer a sua 

rede de relacionamentos, como por estar obtendo resultados relevantes no 

estreitamento da relação indústria e academia, incentivo à educação continuada 

para que seus ex-alunos não deixem de se capacitar e no trabalho de 

reposicionamento de profissionais no mercado. 

  Em virtude do seu êxito e dos importantes resultados já obtidos até aqui, o 

Alumni CIn vem chamando a atenção da comunidade acadêmica. Inicialmente, a 

associação será ampliada para englobar toda a UFPE. A Sociedade Brasileira de 

Computação (SBC) é um órgão que está apoiando o Alumni CIn e pretende 

estender o modelo desenvolvido no CIn-UFPE para outras universidades brasileiras. 

 

 



92 

 

 

 

5.3.1 – Serviços do Alumni CIn 

 

 

  O Alumni CIn disponibiliza formulários eletrônicos para cadastramento e 

consulta dos membros associados. Por meio dos fóruns de discussão, os 

associados podem compartilhar com seus colegas as histórias do CIn ou do antigo 

Departamento de Informática (DI). Os integrantes do Alumni CIn podem também 

deixar depoimentos sobre sua passagem pelo Centro e as conquistas da vida 

profissional, e, ainda, interagir com os outros membros para discutir e debater 

questões e temas vinculados ao universo de TI. Uma galeria de fotos disponibiliza 

um acervo imagens antigas e atuais das instalações do Centro, placas de formatura, 

festas de confraternização, banco de imagens do sistema de crachás, ex-alunos e 

professores. 

  Para facilitar o acesso ao perfil de cada participante e estreitar o 

relacionamento com o CIn, os associados têm disponível serviços de e-mail 

suasinicias@cin.ufpe.br. Ao se cadastrar, cada membro informa um e-mail particular 

para onde suas mensagens serão encaminhadas. O e-mail da associação é 

importante para que os participantes recebam informações, troquem experiências, 

aumentem e mantenham sua rede de relacionamentos. Por meio de uma vitrine 

virtual, os associados podem divulgar entre si de oportunidades de negócios.  

  A newsletter eletrônica do Alumni CIn é enviada semanalmente, com 

informações  sobre a comunidade e assuntos relacionados à associação. Ainda 

através de e-mail, um membro da rede pode enviar automaticamente um convite 

eletrônico para um ex-aluno que ainda não faz parte da comunidade. Através do 

Alumni CIn, é possível fazer a solicitação de documentos emitidos pela UFPE, como 

histórico escolar e diploma. 

  O serviço de eventos permite o contato físico entre os membros da 

associação e, por meio da newsletter e do site, é possível verificar a divulgação 

desses eventos promovidos pelo Alumni. Estão planejados três tipos de eventos, 

são eles: happy hour mensal, para dar oportunidade aos associados manterem 

contato com os demais colegas; grande encontro anual para ex-alunos de todos os 

cursos e turmas, realizado no CIn; reuniões para celebração especial dos 
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aniversários de conclusão de curso e reaproximação de antigos amigos; e palestras 

técnicas proferidas por ex-alunos e professores do CIn. Por fim, o CIn fomenta a 

participação dos ex-alunos em cursos e capacitações realizados na UFPE. 

  A Figura 22 apresenta uma visão da estrutura funcional do ambiente 

tecnológico da rede de relacionamento do Alumni CIn. Em conformidade com os 

serviços acima descritos, o Alumni CIn implementou três dos seis módulos 

projetados. Os módulos implementados estão destacados em negrito. 

  Em virtude do emprego das técnicas de orientação a objetos e da arquitetura 

MVC do sistema, o desenvolvimento gradativo dos módulos restantes (E-commerce, 

XML e SMS) será feito de acordo com as prioridades determinadas pelo 

planejamento estratégico do Alumni CIn. 

 

 

 

 

Figura 22 – Estrutura funcional do sistema de rede de relacionamentos Alumni CIn. 
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5.4 – Modelo Entidade-Relacionamento (MER) 

 

 

  O objetivo desta seção é apresentar o Modelo de Entidade-Relacionamento, 

por meio da Figura 23, que representa uma parte do banco de dados utilizado no 

sistema do Alumni CIn. Esse diagrama descreve o modelo de dados do sistema 

com alto nível de abstração. Sua maior aplicação é para visualizar o relacionamento 

entre entidades modeladas no banco de dados, no qual as relações são construídas 

através da associação de um ou mais atributos dessas entidades. 

  Como pode ser observado, no centro da imagem está a tabela MEMBRO, 

que armazena os dados pessoais de cada associado (CPF, nome, data de 

nascimento, nome do pai, nome da mão, entre outros). A chave única de 

identificação da tabela MEMBRO é um número inteiro armazenado na coluna 

ID_MEMBRO. Como cada membro pode ter mais de um endereço de e-mail 

(pessoal e profissional) e mais de um telefone (pessoal, profissional, residencial, 

fax), foram criadas as tabelas EMAIL e TELEFONE, que estão relacionadas com a 

tabela MEMBRO através de suas respectivas chaves-estrangeiras, representadas 

nessa tabela pelas colunas EMAIL e TELEFONE.  

  A tabela LOCAL armazena dados relativos à localização geográfica e está 

relacionada com as tabelas MEMBRO e INSTITUIÇÃO. Na tabela LOCAL, a chave-

primária é representada por um inteiro armazenado na coluna ID_LOCAL. Essa 

tabela tem um auto-relacionamento (representado pela coluna 

ID_LOCAL_SUPERIOR, chave-estrangeira de ID_LOCAL) que lhe permite registrar 

em uma única entidade endereço, cidade, estado e país. Um endereço tem que 

estar obrigatoriamente vinculado a uma cidade já cadastrada, e isso é feito através 

da coluna ID_LOCAL_SUPERIOR. De forma análoga, uma cidade precisa estar 

relacionada a um estado. Os países estão no topo desta hierarquia, por isso não 

utilizam a coluna ID_LOCAL_SUPERIOR. 

  A tabela MEMBRO tem dois relacionamentos com a tabela LOCAL. As 

chaves-estrangeiras na tabela MEMBRO que representam essas relações são 

LOCAL_NASCIMENTO e ENDERECO_CONTATO. Os nomes dessas duas colunas 

evidenciam a que tipos de informações eles se referem. 
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  Os membros cadastrados no Alumni CIn podem detalhar suas informações, 

inserindo dados dos seus perfis profissionais e acadêmicos, representados 

respectivamente, no diagrama, pelas tabelas PERFIL_PROFISSIONAL e 

PERFIL_ACADÊMICO.  

  O perfil profissional identifica as empresas em que os ex-alunos trabalharam, 

os cargos ocupados, os períodos que estiveram em cada emprego, a indústrias em 

que seus empregadores se posicionam e as suas áreas de interesse. Como cada 

membro pode ter ocupado mais de um cargo, em mais de uma indústria e mais de 

uma área de interesse, foram criadas as tabelas CARGO, INDÚSTRIA e 

ÁREA_INTERESSE, que estão relacionadas com a tabela 

PERFIL_PROFISSIONAL, através de suas respectivas chaves-estrangeiras, 

representadas nessa tabela pelas colunas CARGO, INDÚSTRIA e 

ÁREA_INTERESSE. 

  A partir do perfil acadêmico, o sistema obtém informações das instituições 

onde os ex-alunos estudaram, os períodos e os tipos de cursos feitos. Como cada 

membro pode ter feito mais de um curso, foi criada a tabela TIPO_CURSO, que está 

relacionada com a tabela PERFIL_ACADÊMICO, através de sua chave-estrangeira 

representada nessa tabela pela coluna TIPO_CURSO. 

  Na modelagem dos dados, apresentada ao leitor na Figura 23, é possível 

compreender como as entidades internas do sistema estão relacionadas e os tipos 

de dados utilizados. O sistema conta com outras tabelas utilitárias para controle de 

usuários, galeria de fotos e fóruns de discussão, que não são mostradas neste 

diagrama. 

  O perfil profissional identifica as empresas em que os ex-alunos trabalharam, 

os cargos ocupados, os períodos que estiveram em cada emprego, a indústrias em 

que seus empregadores se posicionam e as suas áreas de interesse. Como cada 

membro pode ter ocupado mais de um cargo, em mais de uma indústria e mais de 

uma área de interesse, foram criadas as tabelas CARGO, INDÚSTRIA e 

ÁREA_INTERESSE, que estão relacionadas com a tabela 

PERFIL_PROFISSIONAL, através de suas respectivas chaves-estrangeiras, 

representadas nessa tabela pelas colunas CARGO, INDÚSTRIA e 

ÁREA_INTERESSE. 
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  Figura 23 – Diagrama entidade-relacionamento do sistema Alumni CIn. 

 

  A partir do perfil acadêmico, o sistema obtém informações das instituições 

onde os ex-alunos estudaram, os períodos e os tipos de cursos feitos. Como cada 
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membro pode ter feito mais de um curso, foi criada a tabela TIPO_CURSO, que está 

relacionada com a tabela PERFIL_ACADÊMICO, através de sua chave-estrangeira 

representada nessa tabela pela coluna TIPO_CURSO. 

  Na modelagem dos dados, apresentada ao leitor na Figura 23, é possível 

compreender como as entidades internas do sistema estão relacionadas e os tipos 

de dados utilizados. O sistema conta com outras tabelas utilitárias para controle de 

usuários, galeria de fotos e fóruns de discussão, que não são mostradas neste 

diagrama. 

 

5.5 – Ambiente do Alumni CIn 

 

 

  O sistema do Alumni CIn é mostrado ao longo desta seção seguindo a lógica 

MVC. Dessa forma, as três camadas da arquitetura em discussão são mostradas, 

por meio de imagens da interface gráfica e de códigos-fonte das camadas de Visão, 

de Controle e de Modelo. 

  A camada de Visão do sistema do Alumni CIn é melhor representada pela 

tela inicial do seu site de relacionamento, que pode ser visualizada na Figura 24. É 

por meio dessa interface que os usuários interagem com o sistema e têm acesso 

aos serviços oferecidos pela associação. As funcionalidades do sistema do Alumni 

CIn estão acessíveis a partir da sua estrutura de navegação orientada por um menu 

em dois níveis, posicionado no topo da imagem, ou por links situados na área 

central da tela inicial.  

  No item do menu ‘O Alumni’, é possível acessar as informações institucionais 

da associação. O tópico ‘Comunidade’ oferece aos usuários ferramentas específicas 

para facilitar a interatividade entre as pessoas que fazem parte da rede, como 

formulário de cadastramento, consulta aos perfis dos demais membros da rede, 

fóruns de discussão e galerias de imagens. Como pode ser observado na Figura 24, 

o item ‘Serviços’ encontra-se expandido, dando acesso à vitrine de oportunidades 

de emprego, newsletter eletrônica, agenda de eventos e cursos, regras e políticas 

de captação de doações e banco de talentos, que disponibiliza os perfis dos 
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associados interessados em se reposicionar no mercado de trabalho. Último 

elemento em primeiro nível do menu, o item ‘CIn’ conecta o sistema do Alumni CIn 

ao site institucional do CIn-UFPE, a partir de informações referentes à estrutura do 

Centro e aos seus cursos de graduação e pós-graduação. 

 

 

 

 

  Figura 24 – Tela inicial do site do Alumni CIn. 
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  Na área central da Figura 24, estão notícias atualizadas sobre o Alumni CIn, 

o CIn-UFPE e temas ligados à tecnologia. Adicionalmente, no canto superior 

esquerdo, é disponibilizado um carrossel de imagens que dá destaque a fotografias 

relacionadas aos ex-alunos. Links de acesso rápido aos serviços mais utilizados 

também estão acessíveis, para encurtar o caminho para os usuários. A disposição 

de áreas para divulgação de banners abre mais uma possibilidade de desenvolver 

ações de captação de recursos, a partir de publicidade. 

 

 

 

  Figura 25 – Funcionalidades dos fóruns utilizam AJAX. 
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  A Figura 25 mostra a postagem de um tópico no fórum de discussão do 

Alumni CIn. Ao clicar no link ‘Comente’ para participar do fórum, o sistema expande 

a interface, sem recarregá-la completamente, e solicita ao usuário login, senha e o 

comentário a ser efetuado. Essa funcionalidade foi implementada utilizando a 

metodologia AJAX, para aumentar a usabilidade do sistema e reduzir o tempo de 

espera do usuário. 

 

 

 

  Figura 26 - Tela para atualizar no sistema os dados de um membro. 

 

  O código-fonte mostrado na Figura 27 é referente à Figura 26 que mostra o 

formulário de modificação do perfil de um membro da associação. Nessa tela, são 

mostrados alguns dados do membro como: nome, apelido, número do CPF, nome 

do pai e nome da mãe. O código mostra também que três operações podem ser 

efetuadas: salvar (edit), deletar (delete) e listar (list).  
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  Figura 27 – Fragmento do código-fonte da camada de Visão. 

 

  A Figura 27 apresenta uma parte do código destacada em vermelho. Quando 

o usuário clica no link ‘editar’, o comando $html->link faz a chamada de uma classe 

Controle e de um método da classe. Nesse caso, a classe chamada é ‘membro’, o 

método invocado ‘edit’ e o parâmetro ‘id’ é passado.  

  É possível perceber que existe a introdução de código PHP na camada de 

Visão. No entanto, esse código executa operações simples necessárias para montar 

o HTML ou invocar métodos das classes de Controle, tratando-se apenas de 

processamento de lógica de apresentação, não tendo relação com as regras de 

negócio do sistema propriamente ditas. Justamente por isso não ferem os conceitos 

de separação de responsabilidades, como acesso ao banco de dados ou 

processamento de negócio, por exemplo. 

<h2>Exibir Detalhamento de Associado</h2> 

<dl> 

 <dt>Nome</dt> 

 <dd>&nbsp;<?php echo $membro['Membro']['nome']?></dd> 

 <dt>Apelido</dt> 

 <dd>&nbsp;<?php echo $membro['Membro']['apelido']?></dd> 

 <dt>Cpf</dt> 

 <dd>&nbsp;<?php echo $membro['Membro']['cpf']?></dd> 

 <dt>Pai</dt> 

 <dd>&nbsp;<?php echo $membro['Membro']['pai']?></dd> 

 <dt>Mae</dt> 

 <dd>&nbsp;<?php echo $membro['Membro']['mae']?></dd> 

 <dt>Data Atualizacao</dt> 

 <dd>&nbsp;<?php echo $membro['Membro']['data_atualizacao']?></dd> 

 <dt>Id</dt> 

 <dd>&nbsp;<?php echo $membro['Membro']['id']?></dd> 
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  A Figura 28 mostra a parte do código da classe controle chamada ‘membro’, 

que contém o método ‘edit’, que trata da modificação dos dados de um membro 

associado. Dentro do método ‘edit’, métodos da camada Modelo são acessados 

para executar as regras de negócios e fazer o acesso aos dados, são eles: ‘validate’ 

e ‘save’ (destacados em vermelho).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Figura 28 – Fragmento do código-fonte da camada de Controle. 

class MembrosController extends AppController { 

 

 var $name = 'Membros'; 

 var $helpers = array('Html', 'Form', 'Javascript', 'Ajax' ); 

 

 function view($id = null) { 

  if(!$id) { 

   $this->Session->setFlash('Invalid id for Membro.'); 

   $this->redirect('/membros/index'); 

  } 

  $this->set('membro', $this->Membro->read(null, $id)); 

 } 

 

  

 function edit($id = null) { 

  if(empty($this->data)) { 

   if(!$id) { 

$this->Session->setFlash('Invalid id for Membro'); 

    $this->redirect('/membros/index'); 

   } 

    

  } else { 

      

   $this->cleanUpFields(); 
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  Figura 29 - Fragmento do código-fonte da camada de Modelo. 

<?php 

class Membro extends AppModel { 

 

 

 var $name = 'Membro'; 

 var $hasOne = array( 

   'Endereco' => 

    array('className' => 'Endereco', 

      'foreignKey' => 'membro_id', 

      'conditions' => '', 

      'fields' => '', 

      'order' => '', 

      'dependent' => '' 

    ), 

   'Email' => 

    array('className' => 'Email', 

      'foreignKey' => 'membro_id', 

      'conditions' => '', 

      'fields' => '', 

      'order' => '', 

      'dependent' => '' 

    ), 

   'Fone' => 

    array('className' => 'Fone', 

      'foreignKey' => 'membro_id', 

      'conditions' => '', 

      'fields' => '', 

      'order' => '', 

      'dependent' => '' 

    )     

   (...) 
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  A classe Membro, na Figura 29, é um componente da camada de Modelo que 

utiliza-se de recursos disponíveis na superclasse AppModel, responsável por 

concentrar as operações de persistência. Estão destacados dois atributos especiais 

para a framework Cake: hasMany e hasOne. Eles representam a abordagem da 

framework para prover mecanismos de mapeamento objeto-relacional. Através dos 

mesmos, é possível informar os relacionamentos da classe Membro com as demais 

entidades do sistema. 

  Por se tratar se uma especialização da classe AppModel, a classe Membro 

herda funcionalidades de persistência e manipulação de dados em banco, como 

salvar, remover, consultar e alterar dados. Entretanto, antes da operação de 

persistência, é acionada uma verificação de negócio, no nível de lógica de 

aplicação; neste caso, a verificação da validade do número CPF inserido. É 

importante mencionar ainda que a framework já realiza automaticamente 

verificações do tipo obrigatoriedade de dados, diretamente no método Save, 

destacado anteriormente. 

  Após o sistema ser implementado, de acordo com as definições da seção 

5.3.1 desse documento, e ser totalmente implantado na infra-estrutura de servidores 

do CIn-UFPE, foi iniciado o processo de homologação e teste do ambiente. 

  Como ponto de partida, foi montado um grupo de trabalho constituído por 

nove analistas de sistemas, todos ex-alunos do CIn, para testar e verificar a 

aplicabilidade de cada uma das funcionalidades do sistema. Para isso, o grupo foi 

desmembrado em três equipes de três pessoas. O primeiro grupo ficou responsável 

por testar a usabilidade e desempenho do sistema. Ao segundo grupo, foi atribuído 

o papel de verificar junto aos demais ex-alunos do CIn a aplicabilidade das 

funcionalidades disponibilizadas. O terceiro grupo ficou com o dever de verificar 

aspectos de segurança do sistema. 

  De forma colaborativa e com participação ativa de ex-alunos, o sistema que é 

projetado para ser uma rede de relacionamento de ex-alunos, foi testado e validado 

pelos próprios membros da rede. 
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6 Considerações Finais e Contribuições 

 

 

  Este capítulo dedica-se a apresentar as conclusões relativas aos assuntos 

discorridos ao longo dos capítulos anteriores, identificar as principais contribuições 

trazidas por este estudo e, ainda, levantar possibilidades de expansão deste 

trabalho a partir de futuras pesquisas. 

 

6.1 - Considerações Finais 

 

 

  No decorrer desta dissertação, importantes conceitos sobre redes de 

relacionamento foram apresentados, com referência à história do seu surgimento e 

com a apresentação de estudos desenvolvidos por Euler, Milgram e Grovanetter. 

Um referencial ao desenvolvimento dessas redes nos Estados Unidos foi também 

mostrado para comprovar a importância das organizações Alumni.  

  Uma análise das redes de relacionamento Orkut, MySpace e Linkedin foi feita 

para identificar as principais ferramentas de interatividade utilizadas na atualidade. 

Adicionalmente, foram observadas quatro associações Alumni, a fim de melhor 

entender quais as motivações para a criação dessas organizações e quais os seus 

modelos de negócios.  

  Conforme apresentado no capítulo 2, as redes de relacionamento buscam 

estreitar as relações que podem ser estabelecidas entre pessoas e pessoas, 

pessoas e organizações e entre organizações e organizações. Para que o 

estreitamento dessas relações seja efetivo, a tecnologia da informação mostra-se 

como um importante aliado, disponibilizando mecanismos de comunicação ágeis e 
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de fácil utilização como sites, e-mails, fóruns, blogs, chats e galerias digitais de 

imagens. 

  A partir da Teoria dos Grafos, desenvolvida pelo físico Euler, foi possível 

estabelecer que cada elemento de uma rede de relacionamento pode ser visto como 

um nó de um grafo e as relações entre as pessoas da rede como um arco que liga 

dois nós.  

  Tratar as redes de relacionamento como grafos computacionais possibilita a 

utilização de algoritmos para identificar o grau de conectividade entre os elementos 

de uma rede, a distância entre duas pessoas e como os membros de uma rede se 

agrupam. O Orkut, o MySpace e o Linkedin, como ferramentas maduras, já 

disponibilizam parte desses recursos. 

  Por meio das suas tecnologias, esses três sistemas de relacionamento 

corroboram com as conclusões da experiência de Milgram, que dizem que qualquer 

pessoa está a seis graus de separação de qualquer outra pessoa que deseje 

encontrar, identificando ainda os seus laços fortes e fracos na rede, segundo a 

teoria de Granovetter. 

  Diferentemente das redes de relacionamento apresentadas na seção 2.3, as 

organizações Alumni são redes de relacionamento que possibilitam a interatividade 

entre os membros, tanto através da Internet, como por meio da promoção de 

eventos, reuniões, cursos e viagens.  

  O site da rede de relacionamento do Alumni MIT foi o que se mostrou mais 

desenvolvido, apresentando diversos recursos para manter conectados seus 

membros que não foram encontrados nos sites dos Alumni de Waterloo e de Oxford. 

A estruturação do site do Alumni MIT é a mais complexa e os espaços na interface 

gráfica são melhores aproveitados, possibilitando ao associado localizar os 

conteúdos com um número menor de cliques. 

  Apesar da grande aceitação por parte dos usuários da Internet, em razão de 

proporcionarem o encontro de amigos e permitirem a interação entre os mesmos, 

assim como a criação e a participação em comunidades com interesses comuns, as 

redes de relacionamento apresentam seus pontos desfavoráveis. Se por um lado 

facilita a comunicação entre usuários, por outro, um ambiente de relacionamento 

está sujeito a problemas e aproximações perigosas, como, por exemplo, ser 
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utilizada para encontros de pessoas desconhecidas, venda de drogas, difamação de 

imagens e criação de gangues. 

  A invasão de privacidade é outro fator crítico das redes de relacionamento, 

pois qualquer usuário tem acesso aos dados pessoais dos demais, bem como às 

visualizações de seus recados e depoimentos. Navegando pelos sistemas, os 

usuários podem se deparar com perfis falsos, ou seja, pessoas passando-se por 

outras, assim como fóruns e comunidades de diversos assuntos fora da lei, a 

exemplo dos referentes à pedofilia, racismo e ameaças de morte. 

  Os administradores dessas redes de relacionamento têm feito um constante 

esforço para evitar que as ferramentas disponibilizadas sejam utilizadas 

indevidamente. Os principais recursos usados para detectar as irregularidades são: 

filtro anti-spam, monitoramento dos perfis e das comunidades cadastradas e a 

abertura de um canal direto entre o usuário da rede e os administradores para o 

envio de reclamações, denúncias ou críticas. 

  Os principais aspectos motivacionais identificados, que fazem com que 

pessoas e instituições se interessem em criar e participar das associações de ex-

alunos, são a melhoria ou ampliação do convívio social, o fortalecimento de grupos 

de pesquisa científica, o estreitamento da relação entre a academia e o mercado, a 

ampliação da visibilidade da universidade e captação de recursos financeiros para 

investimento na universidade.  

  Para que as associações atinjam seus objetivos, as estratégias adotadas 

pelos Alumni são duas: o fortalecimento das conexões entre os elementos da rede, 

por meio de ferramentas que facilitam a comunicação e a interatividade entre as 

pessoas; e a oferta de serviços estrategicamente projetados para gerar benefícios 

para a comunidade e produzir uma boa rentabilidade financeira, conforme 

explicitado na seção 3.3.  

  Os serviços disponibilizados pelas associações à comunidade podem ser 

reais ou virtuais. Os serviços virtuais foram considerados fundamentais para o 

desenvolvimento das redes de relacionamento, pois eles dispõem de instrumentos 

que aproximam as pessoas e as deixam conectadas à comunidade, por meio de 

salas de bate papo, fóruns de discussão, galerias de imagens, consulta aos perfis 

dos associados, agenda de eventos e newsletter eletrônica.  
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  O mapeamento dos serviços reais oferecidos pelas associações de ex-alunos 

foi efetuado para caracterizar o formato do negócio por elas utilizado. Esses 

serviços são relevantes para a captação de recursos financeiros e para possibilitar o 

contato direto entre os associados, através de eventos técnicos e sociais.  

  Ficou comprovado pelas experiências internacionais do Alumni que a 

combinação do uso de recursos reais e virtuais é uma das receitas para se ter uma 

associação bem sucedida. 

  Uma importante questão sobre o aspecto financeiro, e que deve ser 

evidenciada, é que a maior parte dos recursos captados pelas organizações Alumni 

a partir de doações é consideravelmente superior aos recursos conseguidos como 

resultados de serviços prestados. Essa constatação pôde ser feita somente nas 

associações que estão situadas em países como Estados Unidos e Canadá, que 

dão incentivos fiscais para quem doa dinheiro a instituições de ensino e pesquisa. 

  No capítulo 4, foi mostrado o projeto de um sistema para redes de 

relacionamento planejadas para dar suporte a uma ampla diversidade de 

funcionalidades e serviços, identificados no capítulo 3. Esse projeto foi feito 

concebido nas boas práticas da Engenharia de Software para o desenvolvimento de 

um sistema de informações na Internet.  

  Do ponto de vista técnico, a escolha de um sistema web para redes de 

relacionamento foi acertada, em virtude das seguintes vantagens frente a sistemas 

que funcionam standalone: gestão centralizada do serviço; redução dos custos de 

manutenção e atualização; disponibilidade remota para multiusuários concorrentes; 

e dispensa de instalação de software cliente. 

  Ainda a partir dessas boas práticas da Engenharia de Software, o projeto foi 

estruturado em seis módulos: Módulo Central, Módulo E-mail, Módulo SMS, Módulo 

E-commerce, Módulo XML e Módulo de Informações gerenciais. Esse formato 

modularizado não exige que todos os módulos estejam totalmente desenvolvidos 

para que o sistema funcione. Conseqüentemente, é possível que o sistema seja 

expandido de forma incremental, de acordo com as necessidades e a capacidade 

de investimento dos stakeholders. 

  Como fruto da adoção do Padrão de Projeto MVC para a arquitetura do 

sistema, foi possível perceber importantes benefícios. Uma vez que o modelo MVC 
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gerencia múltiplos visualizadores, usando o mesmo modelo, é fácil manter, testar e 

atualizar o sistema. É relativamente simples disponibilizar o sistema para novos 

tipos clientes, apenas incluindo novos visualizadores e controladores. O sistema 

torna-se escalável e é possível ter desenvolvimento em paralelo, pois as camadas 

de Visão, Controle e Modelo são independentes.  

  A experiência da implementação utilizando a framework CakePHP foi 

bastante positiva, uma vez que se obteve redução de custos de codificação, pois a 

framework maximiza o re-uso tanto de análise, quanto de projeto, codificação e 

testes.  

  Um outro benefício relevante obtido pelo uso do Cake é a estabilidade do 

código-fonte, ou seja, ele apresenta menos defeitos devido ao uso em várias 

aplicações. A impressão que se pode ter do uso de frameworks é que nenhuma 

delas será reusada, a menos que o custo para o seu entendimento e uso seja 

menor que o custo percebido pelos programadores para escrever os códigos-fonte. 

O Cake é fácil de entender e de utilizar. 

  As infra-estruturas de hardware e conectividade propostas são bastante 

adequadas para um sistema multiusuários na Internet. A redundância de 

computadores de servidores é uma estratégia bem vista para dar estabilidade e 

disponibilidade ao serviço e, por serem um espelho dos servidores principais, eles 

funcionam também como recurso de backup. Caso a demanda por recurso de 

hardware aumente, uma política de balanceamento de carga pode ser criada para 

atender às necessidades, porém isso exigirá configurações mais sofisticadas nos 

servidores.  

  A utilização da Firewall é fundamental para elevar o nível de segurança da 

aplicação. Opcionalmente, uma segunda Firewall poderia ser introduzida, após o 

segundo Roteador, monitorando o tráfego de dados entre os computadores 

servidores para melhorar a proteção aos dados. 

  O sistema do Alumni CIn, mostrado no capítulo 5, implementou apenas uma 

parte do que foi projetado no capítulo 4. Isso demonstra como um sistema pode ser 

feito de forma incremental.  

  A priorização dos serviços a serem disponibilizados pela associação dos ex-

alunos do CIn foi bem sucedida, pois concentra os instrumentos mais elementares 



110 

 

 

 

para manter ativa as conexões entre os membros da rede com menor custo de 

implementação. A utilização de tecnologias gratuitas fortalece ainda mais essa 

estratégia de desenvolver um sistema de qualidade com baixo investimento. 

  O uso do AJAX enriqueceu o ambiente, agregando rapidez e facilitando a sua 

utilização pelos usuários. A partir dos exemplos do código-fonte foi possível 

visualizar como o sistema fica bem encapsulado, apresentando baixo nível de 

sobreposição de responsabilidade entre as camadas.  

 

 

6.2 - Contribuições 

 

 

  Esta dissertação fez o levantamento dos principais elementos necessários 

para a operação das redes de relacionamento e das associações de ex-alunos, 

identificando as razões que levam pessoas, instituições e empresas a se 

interessarem por esses tipos de redes.  

  A partir dos Alumni investigados foi possível mapear quais os serviços e 

recursos computacionais que essas organizações oferecem para manter suas 

comunidades animadas e seus membros conectados. Portanto, a primeira 

importante contribuição dada por este estudo é permitir que o leitor tenha uma visão 

ampla de como uma associação funciona em diferentes países, bem como os 

benefícios que podem ser proporcionados por ela, quais seus objetivos e resultados 

esperados e que tipos de ferramentas tecnológicas devem ser utilizadas para que 

esses objetivos sejam atingidos. 

  A segunda contribuição diz respeito ao modelo de sustentabilidade 

econômica dos Alumni. As mais importantes universidades no mundo têm por trás 

de si associações de ex-alunos bem sucedidas. Essas associações são 

responsáveis por captar recursos financeiros para investir na sua universidade e 

fortalecer a própria associação.  

  Conforme já mencionado anteriormente, em países em que existem 

incentivos fiscais para que pessoas e empresas façam doações para instituições de 
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ensino e pesquisa, os Alumni conseguem coletar montantes expressivos de 

recursos financeiros. O MIT, por exemplo, informa no seu site que tem total 

dependência da verba originária do Alumni MIT para se manter como instituto de 

excelência. Ou seja, qualquer universidade pode ser fortalecida e ter sua verba de 

investimento ampliada a partir do Alumni. A aliança da gratidão dos ex-alunos às 

suas universidades pelo conhecimento recebido com a disponibilização desse 

instrumento legal criado por alguns governos garante a sustentabilidade e o êxito 

das organizações Alumni em países do exterior.  

  Outra contribuição se refere à modelagem que foi feita do sistema de redes 

de relacionamento. Essa modelagem mostrou como um sistema web dessa 

natureza pode ser projetado e desenvolvido gradativamente, a partir do uso de 

técnicas, metodologias e ferramentas computacionais que buscam a redução do seu 

custo de desenvolvimento e manutenção, sem deixar de se preocupar com os 

aspectos de qualidade de software.  

  O processo de codificação a partir do Cake tornou todas as etapas do projeto 

mais fáceis de serem gerenciadas, pois o código da framework é bastante testado e 

utilizado pela comunidade de software livre. Conseqüentemente, o produto final que 

foi entregue à equipe de avaliação, para teste e validação, estava relativamente 

maduro e estável. 

  Por fim, a mais importante das contribuições é a constatação de que uma 

associação de ex-alunos, quando planejada e projetada adequadamente, pode ser 

bem sucedida no Brasil. As organizações Alumni são instrumentos que emergem no 

ambiente brasileiro com o objetivo de fortalecer as universidades públicas e 

privadas, e possibilitam melhorar e deixar mais articulado o sistema de ensino 

superior.  

  O Alumni CIn procurou identificar os principais serviços e tecnologias 

utilizados por outros Alumni e projetou, desenvolveu e está expandindo sua rede de 

relacionamento através da Internet. Com menos de um ano de criado, o Alumni CIn 

já começa a colher os primeiros frutos: 

 

15% dos ex-alunos aderiram à associação;  
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Identificação do perfil dos ex-alunos. Por meio do banco de dados do Alumni CIn foi 

possível saber que existem mais de 40 ex-alunos trabalhando em multinacionais no 

exterior, dentre as quais estão Microsoft, IBM, Google e Motorola. 

Mais de trinta ex-alunos conseguiram se reposicionar no mercado de trabalho 

através da vitrine de oportunidades oferecidas; 

A partir de uma agenda de happy hours, o Alumni CIn concentrou nos três primeiros 

encontros cerca de cem pessoas; 

Um grupo composto por dez ex-alunos, todos voluntários, criaram um plano de 

trabalho para discutir e apoiar as ações do Alumni CIn; 

 

 

6.3 - Futuros Trabalhos 

 

 

  A ampliação dos estudos e conceitos apresentados nesta dissertação em 

trabalhos futuros pode ser feita a partir da implementação completa do projeto de 

sistema de redes de relacionamento proposto no capítulo 4. Através do 

desenvolvimento dos módulos XML e E-commerce, um novo leque de 

possibilidades de negócios e parcerias é aberto para a associação, auxiliando na 

viabilização da sustentabilidade da organização. A implementação do Módulo SMS, 

em particular, pode representar um significativo salto de qualidade do sistema, 

estreitando ainda mais a relação entre os membros da rede.  

  A implementação de algoritmos, baseados na Teoria dos Grafos, pode 

ampliar os conceitos definidos por Euler. Uma das aplicabilidades desses algoritmos 

é procurar entender a dinâmica dos relacionamentos, como e baseados em quais 

informações uma pessoa encontra outra dentro da rede, ou a partir de qual tipo de 

dado, os membros da rede se agrupam. Estudos dessa natureza ajudam aos 

gestores das redes de relacionamento a optar pelos serviços que trazem resultados 

mais efetivos. 

  Uma análise especializada dos serviços oferecidos pelos Alumni pode 

representar uma significativa melhoria no desempenho dos negócios da associação. 
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Um plano de negócios completo sobre os serviços oferecidos é um importante 

trabalho que pode ser explorado, a partir do que foi identificado nesta pesquisa. 

  Com base neste trabalho, um projeto de lei pode ser formulado, com o 

propósito de criar incentivos fiscais para pessoas físicas e jurídicas que venham a 

fazer doações a universidades e institutos de pesquisa científica, como por exemplo, 

a amortização do imposto de renda. 

  A modelagem do negócio e do sistema feita para o Alumni CIn foi planejada 

para ser a associação de ex-alunos de centro acadêmico e não de toda uma 

universidade. Os efeitos e impactos da aplicação do modelo do Alumni CIn para 

toda uma universidade é um trabalho relevante, pois os conceitos empregados no 

Alumni CIn terão que ser expandidos. O resultado de uma investigação como essa 

pode ajudar a entender e a consolidar a cultura do Alumni no Brasil. 
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