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RESUMO 
 

A presente monografia versa sobre a ascensão da economia do conhecimento e seus 
desdobramentos sobre a economia e o ambiente de negócios do século XXI, tendo como 
estudo de caso o Google, escolhido por ser a empresa que introduziu inovações 
importantes, que influenciaram não só a indústria de tecnologia, mas também uma gama 
de novos negócios na internet. 
O objetivo é demonstrar como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 
conseguiram se expandir para todo o tecido econômico e como isso resultou na 
ascensão dos mercados de nicho que até então não eram explorados pelas grandes 
empresas oligopolistas do paradigma fordista-taylorista do século XX. 
Para tanto, é feita uma revisão do contexto histórico, institucional e tecnológico que 
permeou as firmas com a inserção das TIC elevando o conhecimento ao cargo de 
principal insumo da nova economia. 
Para fundamentar o entendimento do novo paradigma, é feito também um estudo sobre 
os principais conceitos que norteiam a economia do conhecimento como a ascensão da 
microeletrônica e da Lei de Moore e suas conseqüências sobre o tripé da economia 
digital; o desenvolvimento das economias de redes; a propriedade intelectual; a 
influência das TIC sobre os custos de transação e a oportunidade que a tecnologia 
trouxe para exploração econômica dos mercados de nicho. 
Por fim, é apresentado em detalhes qual foi a contribuição trazida pelo Google em 
termos tecnológicos – através do algoritmo lógico-matemático Pagerank e das 
ferramentas publicitárias Adwords e Adsense – mas principalmente no que tange seu 
modelo de negócios que permitiu a fragmentação dos mercados de massa no que se 
convencionou chamar de teoria da Cauda Longa. 
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INTRODUÇÃO 

 

A definição da palavra firma em economia sempre foi objeto de muita controvérsia. 

Para a escola neoclássica originada no século XIX, com Marshall e Walras, ela era vista como 

um objeto passivo, um mero processador de tecnologias dadas pelo mercado no qual cabia 

apenas a função de escolher a melhor combinação de fatores para alcançar a produção que 

maximizasse o lucro. Esta visão fazia sentido dentro do contexto histórico, institucional no 

qual foi desenvolvida, cujo exemplo ficou conhecido como o distrito industrial marshaliano 

na Inglaterra. 

Com a evolução da tecnologia, as inovações passaram a ganhar mais força e as 

dificuldades do capitalismo proprietário foram superadas, levando a um novo paradigma 

conhecido como fordismo. Inovações radicais no processo produtivo e principalmente na 

organização das firmas são introduzidas pelas empresas permitindo a expansão de seus 

limites. Emergiu, então, a figura da grande firma oligopolista do século XX pautada pelo 

intenso consumo de matérias-primas e por processos de produção em massa.  

Este processo evolutivo culmina com o surgimento da microeletrônica, que se acelera 

a partir da década de 1970. A base para a ascensão das Tecnologias da Informação e 

Comunicações (TIC) estava se formando, o que ficaria conhecido como o terceiro paradigma 

tecnológico. A estabilidade dos mercados tradicionais do século XX foi substituída pela 

criação cada vez mais freqüente de monopólios temporários a partir de pequenos 

empreendimentos de base tecnológica que cresciam de forma muito acelerada, algo jamais 

visto na era industrial. Os conceitos de economia de escala e larga utilização de matérias-

primas não serviam mais para explicar o sucesso repentino da indústria de tecnologia, ela era 

conduzida por outros fatores que serão estudados ao longo do primeiro capítulo. 

Por sua vez, a compreensão sobre as razões que levaram a microeletrônica – e todas as 

inovações que dela derivaram – além do mercado de tecnologia e que permearam toda a 

economia, é um fator preponderante para entender a ascensão das TIC. O conhecimento 

passou então, a ser o principal insumo das indústrias da informação, permitindo a expansão 

das economias de redes e seu mecanismo de feedback positivo, potencializados pelo advento 

da Internet. Os efeitos foram sentidos em toda a economia, e talvez sua expressão mais clara 

tenha sido o desenvolvimento de novos mercados que antes eram economicamente inviáveis. 



 

9 
 

Em outras palavras os nichos ganharam espaço cada vez maior no mundo digital, onde o custo 

efetivo do desenvolvimento de um bem ou serviço é o custo da primeira cópia e onde a 

reprodução tem custos marginais próximos de zero.   

Neste contexto, surge o fenômeno que fica conhecido como a Cauda Longa. O 

conceito desenvolvido por Chris Anderson (2006) – editor da revista Wired – representa um 

insight sobre como os mercados de nicho conseguiram ganhar espaço com o advento das TIC. 

Comparativamente, na era do consumo de massa, só havia espaço para os grandes hits, uma 

vez que os espaços físicos nas prateleiras e os “espaços” da mídia de massa eram limitados. 

Mas no mundo virtual, onde o custo marginal para expor um item a mais é praticamente zero, 

onde os espaços publicitários na internet são praticamente infinitos, os produtos e serviços 

específicos ganham mais e mais espaço. Compreender como a ditadura dos hits está sendo 

gradualmente substituída pela democracia dos bens de nicho é o tema do capítulo I. 

O segundo capítulo desta monografia trata de uma das empresas mais lucrativas do 

mundo digital – o Google - um representante nato do novo paradigma. Primeiramente por seu 

histórico, pois foi fundado por dois estudantes do Vale do Silício – região dos EUA conhecida 

como celeiro do mercado de TIC – conseguindo alçar uma pequena start-up de base 

tecnológica ao patamar de gigantes da era fordista como o Wal-Mart em apenas dez anos. 

Segundo por ter conseguido desenvolver inovações radicais que mudaram o modo como os 

mecanismos de buscas interagem com os usuários. As implicações da ascensão do Google 

foram várias e permitiram o desenvolvimento de um novo mercado publicitário. O 

entendimento da ascensão do Google e suas implicações são os temas do Capítulo II que 

ainda traz da uma demonstração empírica da existência de oportunidades de nicho na Cauda 

Longa. 
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CAPÍTULO I: A ASCENSÃO DOS MERCADOS DE NICHO ATRAVÉ S 

DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

 

 O presente capítulo se propõe a analisar primeiramente o contexto histórico, 

institucional e tecnológico que permeou o desenvolvimento das novas indústrias de 

Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) a partir do final do século XX e início do 

XXI sob à luz da teoria econômica na tentativa de explicar os fenômenos de seu tempo. 

Comparativamente, a era industrial do século XX foi pautada pelas economias de 

escala por parte da oferta, uso intensivo de insumos físicos e produção em massa, pois isso 

simplificava os processos, controle e distribuição dos produtos. Na economia do 

conhecimento, as redes assumiram papel preponderante, pois deixaram de ser físicas e seu 

crescimento e alcance foi potencializado para todo o mundo através da internet. Isto permitiu 

que qualquer empresa pudesse oferecer seus bens e serviços e propagá-los através da internet. 

Neste contexto a massificação passa a ser superada por uma crescente individualização da 

demanda (customização) permitindo então estratégias de discriminação de preços para grupos 

de consumidores.  

Posteriormente é feita a análise dos motivos que levaram a expansão das tecnologias 

da informação e comunicação a extrapolar os limites de sua indústria e penetrar em todo o 

tecido econômico. Uma das principais conseqüências deste processo foi a abertura de espaço 

para que os mercados de nicho ganhassem espaço relativo cada vez maior em detrimento ao 

consumo dos produtos de massa (hits).  

Portanto o capítulo está dividido em quatro partes: 

 A primeira parte tem seu foco voltado para os conceitos econômicos que explicam a 

realidade dos novos mercados de TIC do início do século XXI. A segunda parte trata da 

questão tecnológica: como a revolução da microeletrônica permitiu a democratização das 

tecnologias de rede. Além disso, será tratado como funciona o tripé da economia digital, 

formado pelo poder de processamento dos computadores, armazenamento digital e largura de 

banda e seus efeitos sobre a informação. Na terceira parte, serão abordados temos centrais do 

novo modelo como a precificação dos bens de informação, a questão da propriedade 

intelectual e a influência das TIC sobre os custos de transação. Na quarta e última seção será 
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abordado como o efeito das novas tecnologias permitiu que diversas empresas do ramo digital 

conseguissem explorar os mercados de nicho de maneira nunca antes possível para empresas 

do mundo físico, no efeito que ficou conhecido como a Cauda Longa. 

 

I.1 O novo paradigma da Economia da Informação 

I.1.1 O contexto histórico, institucional e tecnológico 

 A economia industrial era repleta de oligopólios: setores em que umas 
poucas grandes empresas dominavam seus mercados. Era um mundo 
confortável em que as parcelas de mercado aumentavam e diminuíam de 
maneira apenas gradual, essa estabilidade do mercado refletia-se no emprego 
vitalício dos administradores. (...) Em contrapartida, a economia da 
informação está cheia de monopólios temporários. As empresas de hardware 
e software lutam pelo domínio, sabendo que a tecnologia ou a arquitetura 
que hoje lidera muito provavelmente será derrubada de uma hora para outra 
por um novo-rico com tecnologia superior. (SHAPIRO; VARIAN, 1999 
p. 204) 

 

 Foi durante o século XX, que o modelo fordista se tornou dominante nas principais 

indústrias mundiais, com base na padronização, produção de massa (larga escala) e uso 

intensivo de materiais e energia. Esse modelo juntamente com as inovações tecnológicas, foi 

capaz de romper com as limitações do capitalismo proprietário e permitiu a expansão das 

indústrias, colocando a inovação no centro da lógica de acumulação de capital das empresas. 

 Com efeito, as grandes indústrias eram bastante sólidas, já que as inovações derivavam 

essencialmente de departamentos organizados de Pesquisa e Desenvolvimento, que 

praticamente só podiam ser financiados pelas grandes empresas. Em outras palavras, havia 

fortes barreiras à entrada1 para novos concorrentes, uma vez que as indústrias de boa parte 

do século XX estavam baseadas em economias de escala e escopo, pesados investimentos em 

                                                           
1 Segundo Bain apud Kupfer e Hasenclever (2002, p.113), barreira à entrada corresponde a qualquer 
condição estrutural que permita que a empresa já estabelecida em uma indústria possa praticar preços 
superiores ao competitivo, sem atrair novos concorrentes. Em termos práticos, isso significa que é 
possível a existência de lucros extraodinários no longo prazo porque as empresas entrantes não 
conseguem obter, após a entrada, os mesmos lucros que as estabelecidas. 
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P&D (pesquisa e desenvolvimento), mercados integrados verticalmente e, portanto, 

fortemente concentrados (oligopólios).  

 No entanto a dinâmica das inovações estava se acelerando e o desenvolvimento de um 

novo marco tecnológico estava por vir. Segundo Vaz (2010), no fim da década de 1960, o 

autor Alvin Toffler preconizou que um processo de transição começou a se estabelecer em 

direção à chamada economia da informação, ou economia do conhecimento.  

 Tigre (2006) destaca três fatores chave para o processo de mudança de paradigma: a 

escalada dos preços do petróleo na década de 70; a superação do modelo fordista pelo modelo 

japonês capitaneado pela Toyota e principalmente o desenvolvimento da microeletrônica com 

a descoberta dos transistores, circuitos integrados e posteriormente a Internet. 

A partir dos choques do petróleo nos anos de 1973/74 e 1979, o modelo de 

desenvolvimento vigente, baseado em forte consumo de energia barata, começa a ser 

questionado quanto à sua sustentabilidade de longo prazo. Com isso o ritmo de crescimento 

das principais economias mundiais sofreu desaceleração e uma série de inovações mais 

intensivas em conhecimentos e poupadoras de recursos começa a ser desenvolvida.  

 Já o modelo japonês de desenvolvimento, com foco na qualidade dos produtos, 

redução de desperdício e uso intensivo de informação, fez com que as indústrias daquele país 

tivessem ganhado produtividade e conquistado custos inferiores em relação às indústrias 

americanas nos moldes fordistas.   

 Porém foi com o advento das tecnologias da informação e telecomunicações, que se 

criaram efetivamente as condições para a migração do modelo baseado em escala e átomos, 

para o modelo focado em conhecimento e bites.  

 Com base na microeletrônica, uma série de novas indústrias floresceu, com destaque 

para as telecomunicações, informática, software, hardware e todas as suas derivações e 

inovações secundárias.  

 No entanto estas não eram apenas novas indústrias, mas sim o centro dinâmico da 

revolução digital que afetaria todo o tecido produtivo das economias do mundo todo, 

representando, portanto, um novo marco tecnológico (paradigma).  
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A introdução das TIC no dia a dia das empresas significou uma nova trajetória de 

inovações organizacionais, com foco em modelos de gestão baseados no conhecimento. Foi 

possível, por exemplo, a integração a nível global de cadeias produtivas inteiras e o acesso de 

informações em tempo real, aproximando fornecedores e clientes. Para isso, se fez necessário 

criar toda uma série de condições, entre tecnologia e infra-estrutura, capaz de dar conta destas 

novas necessidades, o que criou novas oportunidades de negócios e inovações que antes 

seriam impossíveis de realizar.  

A difusão das tecnologias derivadas da microeletrônica permitiu que as empresas do 

ramo como Intel, Microsoft, Yahoo e mais recentemente o Google ganhassem mais e mais 

importância até que assumiram no fim do século XX e início do XXI, o papel de empresas 

mais inovadoras e lucrativas do mundo. 

A ascensão meteórica destas empresas, que nasceram a partir de soluções tecnológicas 

específicas de pequenos empreendimentos, para se tornarem grandes corporações em curto 

espaço de tempo, denota uma importante mudança. De acordo com Tigre (2006, p. 55) : “O 

conteúdo informacional vem crescendo não apenas em serviços como software e 

comunicações, mas também em produtos físicos.” 

Um bom exemplo desse novo paradigma são as plantas de processadores da Intel, no 

qual a parcela física (insumos e custos de produção) representa apenas 5% do preço final do 

produto. Os outros 95% se devem aos custos de desenvolvimento (tecnologia) e marketing. 

Este exemplo mostra que as economias de escala por si só, já não são suficientes para garantir 

a lucratividade no mercado da informação, já que outro elemento primordial passa a ser o 

conhecimento e o aprendizado acumulado das empresas. 

 Segundo Shapiro e Varian (1999), outra conseqüência fundamental deste modelo é a 

crescente importância das economias de rede. As redes em si, não foram criadas pela era da 

informação, pois já existiam em formato físico e são exemplos as redes ferroviárias, telefonia 

e de transporte aéreo. Já as redes virtuais, podem ser exemplificadas pelos usuários de fax, 

usuários de email, jogos eletrônicos e logicamente pela rede mundial de computadores 

(Internet).  

Numa rede física seus pontos de conexão são reais, como por exemplo, os trilhos e os 

fios telefônicos. Nas redes virtuais as conexões se dão ao nível do usuário, ou seja, são 

virtuais, mas nem por isso menos importante. Da mesma maneira que um ramal ferroviário 
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pode se tornar inútil se não puder se conectar a uma linha principal, usuários de um 

determinado padrão tecnológico (hardware e/ou software) terão problemas para se comunicar 

com usuários que participam de uma rede diferente. 

A diferença, portanto, é que com as TIC houve a eliminação das estruturas físicas de 

conexão, o que elimina os altos custos de expansão de redes e que facilita enormemente sua 

expansão. “Sejam reais ou virtuais, as redes têm característica econômica fundamental: o 

valor de ligar-se a uma rede depende do número de outras pessoas já conectadas a ela.” 

(SHAPIRO; VARIAN, 1999, p.205) 

 Os autores utilizam o termo feedback positivo para descrever o efeito das 

externalidades positivas ou economias externas da participação de uma rede. Este efeito, por 

sua vez, também não foi inaugurado neste período. O exemplo clássico de economias externas 

é o distrito marshalliano do século XIX, no qual as indústrias, ligadas numa rede geográfica 

conseguiam obter naquele espaço compartilhado diversos benefícios como mão de obra 

especializada, fontes de insumos, infra-estrutura física e crédito, o que aumentava a 

capacidade produtiva daquele conjunto de firmas como um todo.  

As redes virtuais permitem que os usuários integrados a ela também compartilhem de 

benefícios mútuos de comunicação e troca de informações. Um exemplo desse tipo de rede 

pode ser observado no chamado Wintelismo, que foi a união de duas empresas 

(Windows/Microsoft e Intel) no desenvolvimento de um padrão tecnológico a fim de 

estabelecer uma rede em contraposição ao padrão Apple de computadores pessoais (PC). 

Como a indústria de PC’s possui forte economia de rede, construir um padrão vencedor era 

fundamental para ganhar a maior parcela do mercado através do efeito de feedback positivo. O 

resultado foi que durante a década de 90 e boa parte dos anos 2000, a parceria Wintel 

praticamente marginalizou o sistema da Apple ao seu nicho de mercado. 

Tigre (2006) destaca outro grande efeito do novo paradigma que foi a introdução de 

economias no desenvolvimento de novos produtos o que ficou conhecido como economias de 

velocidade. Em termos práticos, foram introduzidas novas técnicas capazes de reduzir o 

tempo necessário de produção de produtos, substituindo grandes custos fixos por custos 

marginais mínimos.  Isto permitiu que não só as grandes corporações fossem beneficiadas, 

mas também as pequenas empresas, já que diversos processos são semelhantes em diversos 

tipos de firmas como processos de compras de insumos, vendas, transferência de recursos 

financeiros, desenvolvimento e distribuição de produtos e serviços. 
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Com efeito, o ciclo de vida dos produtos também é reduzido, o que elevou o custo 

relativo das atividades de P&D e marketing uma vez que o tempo de retorno dos 

investimentos se torna menor. Portanto, novos produtos e serviços passam a ser criados mais 

rapidamente e em poucos anos já são novamente superados, ou por versões mais modernas do 

mesmo produto, ou por alternativas dos concorrentes. Todo este cenário se traduz em 

mercados cada vez mais dinâmicos e instáveis em contraponto aos cenários mais estáveis da 

era fordista.  

I.1.2 Conceitos e visão teórica 

Possas (2002) destaca os autores Nelson e Winter como os principais expoentes da 

linha de pensamento conhecida como evolucionista. Foram eles que desenvolveram o marco 

inicial através do livro An Evolutionary Theory of Economic Change.  

Segundo Tigre (2006), as teorias evolucionistas partem de três princípios básicos. O 

primeiro deles é originado de Joseph Schumpeter, colocando as inovações de produto e 

processos no cerne da dinâmica econômica. Em outras palavras, as inovações são 

endogenamente criadas pelas firmas capitalistas, com objetivos claros de auferirem 

diferenciais competitivos e lucros monopolistas.  

Como conseqüência dessa busca, as empresas geram inovações que podem ser de 

caráter incremental que abrangem, por exemplo, melhorias em design, qualidade dos 

produtos, layout, processos, arranjos logísticos e organizacionais. Este tipo de inovação ocorre 

continuamente em diversas indústrias e são derivadas geralmente de melhorias advindas do 

conhecimento tácito e do aprendizado interno das firmas. 

Já as inovações radicais, bem mais raras, via de regra são produzidas por atividades 

específicas de pesquisa e desenvolvimento e dão origem a saltos de produtividade que 

inicialmente se mantém dentro da empresa desenvolvedora, mas que tende a se disseminar por 

todo o mercado com o tempo. Com efeito, a inovação radical introduz no mercado não apenas 

uma melhoria, mas solução incomparavelmente melhor do que a anterior. 

 Estes conceitos procuram explicar, portanto, as variações de crescimento econômico 

dos agentes econômicos e países ao longo da história em decorrência da inovação tecnológica. 
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FIGURA 1: Trajetórias de inovações incrementais e radicais em processo 

          

               Fonte: Elaboração própria a partir de Tigre (2006, p.75) 

  

O segundo princípio básico é a negação da racionalidade perfeita dos agentes 

econômicos no qual todos agiriam baseados em informação perfeita e seguindo os princípios 

de maximização.  

O conceito adotado por esta linha de pensamento, segundo Possas (2002, p.422) é o de 

“racionalidade limitada (‘bounded’) ou processual (‘procedural’, na terminologia adotada por 

Herbet Simon)”, ou seja, a empresa não detém todo conhecimento disponível, mas apenas 

uma parcela do mesmo. Portanto, é de acordo com a interação da firma com o mercado, que 

se estabelece uma relação de aprendizado contínuo e criação de rotinas dinâmicas baseadas no 

aprendizado cumulativo. O desenvolvimento destas rotinas baseadas na experiência passada é 

considerado um fator que determina as ações e comportamentos das empresas. 

Segundo Dantas, Kerstsnetzky e Prochnik (2002, p.31):  

A discussão das rotinas enfatiza um aspecto central do comportamento das 
empresas: o de que não bastam os equipamentos e seus manuais para sua 
utilização; a empresa não é uma planta operada com custos variáveis na 
forma de trabalho que pode ser contratado ou demitido; as rotinas encerram 
o conhecimento da empresa, e incluem a produção, transmissão e 
interpretação das informações provenientes do ambiente externo e as geradas 
no interior da empresa. 
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 Neste sentido, os conhecimentos tácitos incorporados nas rotinas dinâmicas se tornam 

um importante ativo da firma constituindo um dos principais elementos de diferenciação 

competitiva. 

O terceiro princípio é o de rejeição do equilíbrio de mercado. Como cada indústria é 

composta por múltiplos agentes individuais, com conhecimentos tácitos e informações 

diferenciadas, não seria possível alcançar uma situação de equilíbrio estático e auto 

organizado pelo mercado. Em outras palavras, os mercados não seriam auto-reguláveis, pois 

não possuem capacidade para eliminar as empresas que não seguissem a maximização de 

lucros. Isto explicaria, portanto, a multiplicidade de estruturas industriais (diferentes tipos de 

arranjos), estruturas de mercado e formas como as firmas evoluem.  

Portanto, a capacidade de uma empresa de competir, será dada segundo “um conjunto 

de competências tecnológicas diferenciadas, de ativos complementares e de rotinas. Tais 

competências são geralmente tácitas e não transferíveis, conferindo à firma um caráter único e 

diferenciado.” (TIGRE, 2006, p.59) 

Esse aspecto da teoria é de grande importância para o estudo da economia digital. 

Como foi dito anteriormente, o mercado das TIC é extremamente dinâmico, principalmente 

no que tange as empresas de software e internet. Isto quer dizer que a evolução destas firmas 

depende constantemente das competências internas, do aprendizado contínuo e dinâmico da 

corporação, da incorporação de novas tecnologias, novos parceiros e da mudança constante 

dos processos. Portanto, o que norteia o desenvolvimento da firma, são as competências 

internas acumuladas e por seus ativos desenvolvidos ao longo do tempo, como por exemplo, 

uma rede de usuários. (TIGRE, 2006) 

 

I.2 A revolução da microeletrônica 

I.2.1 Dos transistores à Internet – Um breve histórico 

De acordo com Mehl (S.D.), a invenção do transistor tem sua origem associada às 

pesquisas na área de detecção de radares, pois se desejava à época da Segunda Guerra 

Mundial, utilizar cristais de germânio para a detecção de ondas de rádio. Com o fim da guerra 
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e com a disponibilidade desses cristais, com índices muito elevados de pureza, deu-se a 

descoberta do transistor.  

A invenção do transistor ocorreu na Bell Labs (laboratório de pesquisas da Bell 

Telephone) que tinha interesse no desenvolvimento de um componente compacto para 

substituir os relés (componentes eletromecânicos) que constituíam a base para a tecnologia 

das centrais telefônicas às quais demandavam complexidade crescente e que não poderiam ser 

atendidas com a tecnologia disponível.  

Em 1952 a Western Eletric, que constituía o braço industrial da Bell, comercializava 

os primeiros transistores a US$ 16,00 (dezesseis dólares) e ofereceu licenças de patente para 

fabricação do transistor ao preço de US$ 25.000,00 (vinte e cinco mil dólares) para empresas 

como: Texas Instruments e a Motorola.  

No final dos anos 50 e início dos 60 as pesquisas com cristais de silício permitiram o 

desenvolvimento de processos industriais de fabricação de transistores, praticamente, iguais 

entre si, ou seja, apresentando características constantes. Em contrapartida, a corrida 

armamentista entre Estados Unidos e União Soviética pressionava pelo desenvolvimento de 

circuitos eletrônicos capazes de dotar mísseis com inteligência (computadores de bordo). 

Embora os transistores fossem muito confiáveis individualmente quando se juntavam aos 

milhares nos circuitos necessários ao controle dos mísseis balísticos, a confiabilidade caia 

inversamente à quantidade. A fim de atender à demanda por aumento de capacidade de 

execução de funções lógicas e matemáticas de forma confiável, encontrou-se como solução a 

produção dessas funções num único cristal de silício contendo dezenas de transistores. Esta 

tecnologia foi desenvolvida, simultaneamente, pela Texas Instruments e pela Fairchild 

Semiconductors. Estava criado o Circuito Integrado (CI), cujas técnicas de fabricação 

rapidamente se desenvolveram, permitindo que no início dos anos 70 já fosse possível a 

fabricação de CI´s chegando aos três dígitos de componentes, numa área equivalente ao CI 

dos anos 60 e com preços menores.  

Em 1968 Robert Noyce e Gordon Moore ambos da Fairchild, empreenderam uma 

iniciativa inovadora, fundando a Intel Corporation, com o objetivo de desenvolver projetos de 

Circuitos Integrados. Foi nesta empresa que o engenheiro Marcian Tedd Hoff propôs uma 

arquitetura totalmente diferente do estabelecido até então, baseada em apenas quatro funções: 

Memória de Acesso Aleatório (RAM); Memória Apenas de Leitura (ROM); Unidade Lógica 

e Aritmética (ALU) e um registro de deslocamento (Shift Register) que funcionava como uma 
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interface de entrada e saída. Estava criado o 4004 o primeiro conjunto de microprocessamento 

capaz de realizar processamento complexo armazenado sendo superior, por exemplo, ao 

megacomputador Eniac do tamanho de um salão de grandes dimensões.  

A empresa logo percebeu o potencial que havia criado: uma plataforma eletrônica 

flexível de dimensões reduzidas em comparação com os antigos megacomputadores que eram 

utilizados apenas para fins científicos e para realização de complexos cálculos matemáticos.  

 Já em 1974 a empresa lançou o primeiro microprocessador de 8 bits o 8080 que 

possibilitou a construção dos primeiros computadores pessoais. Até o desenvolvimento do 

microprocessador os computadores eram estruturas enormes e destinadas a cálculos 

científicos e processamento de dados. Os microprocessadores permitiram então o 

desenvolvimento de aplicações em automação de máquinas na indústria tais como tornos 

mecânicos e o desenvolvimento de robôs. (MEHL, S.D.) 

I.2.2 O tripé da economia digital 

A ascensão da microeletrônica levou entre outras inovações, ao desenvolvimento da 

rede mundial de computadores. A Internet permitiu que qualquer pessoa em qualquer ponto 

do planeta, pudesse trocar informações, imagens e arquivos, revolucionando como nunca 

antes havia sido possível, a história das comunicações.  

Segundo Anderson (2009) esta revolução foi causada pela combinação de três fatores: 

a expansão do poder de processamento dos computadores, a capacidade de armazenamento 

digital e a largura de banda disponível ao grande público.  

No ano de 1965, o engenheiro Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, identificou 

uma linha de tendência que ficou conhecida posteriormente como a Lei de Moore. Segundo 

sua teoria, os chips semicondutores dobrariam a capacidade de armazenar transistores a cada 

dezoito meses. Isto equivale dizer que aproximadamente a cada dois anos, os 

microprocessadores passam a ter o dobro da capacidade anterior. 

O Gráfico 1 demonstra a velocidade da queda dos preços dos transistores ao longo do 

tempo.  

 



 

 

Gráfico 1: Queda do preço unitário por unidade de processamento
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A Figura 2 mostra a evolução do número de transistores disponíveis em cada geração 

de microprocessadores da Intel ao longo do tempo:
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Observando os dados acima, é possível dizer que o custo unitário de cada unidade de 

processamento caiu vertiginosamente ao longo dos últimos cinqüenta anos e que hoje o custo 

do transistor é praticamente zero. Em outras palavras, a capacidade de processamento de um 

microchip é quase um bilhão de vezes maiores que o transistor original da década de 60. 

A segunda tecnologia fundamental na revolução digital é a expansão do 

armazenamento digital. O armazenamento de disco rígido melhora ainda mais rápido, pois o 

número de bytes que podem ser salvos numa determinada área do disco rígido dobra em 

aproximadamente um ano. 

No entanto, é o terceiro e último fator que vem evoluindo de forma mais rápida. A 

velocidade na transmissão de dados via fibra ótica, que é a infra-estrutura da internet, dobra 

não a cada dezoito meses, não a cada ano, mas sim a cada nove meses. Isso permite, por 

exemplo, a expansão da quantidade e qualidade dos vídeos hospedados no YouTube. 

A conclusão da união dessas três tecnologias é a seguinte:  

Os custos caem pela metade na mesma velocidade em que a capacidade, a 
velocidade dobram. Então isso significa que, se o poder de processamento 
por determinado preço dobra a cada dois anos, uma dada unidade de poder 
de processamento terá seu preço reduzido em 50% no mesmo período. 
(ANDERSON, 2009, p. 80) 

Neste sentido, a combinação tripla das tecnologias de processamento, armazenamento 

e largura de banda, se combinaram para formar a Internet que se conhece hoje, o que 

contribuiu de forma decisiva para expansão ainda mais rápida da abundância de bits. 

 

I.2.3 Da escassez a abundância de bits 

Na década de 70, a era do mainframe, o mundo da tecnologia da informação era 

completamente diferente do que existe hoje. Segundo Anderson (2009), toda uma geração de 

profissionais de TIC foi treinada para lidar com os recursos escassos da computação, onde os 

operadores de sistemas eram responsáveis por determinar quais seriam os programas 

escolhidos para rodar nos supercomputadores. Nesta época, a principal preocupação era a 

conservação dos caros transistores, logo o principal objetivo dos programadores era 

desenvolver softwares estritamente focados no objetivo de negócios e que fossem 

extremamente eficientes no que tange a utilização de ciclos de processamento.  
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Neste contexto, não existia muito espaço para o desenvolvimento de interfaces 

amigáveis, já que o foco era pura e simplesmente a resolução do problema em questão. 

Porém com as constantes inovações desenvolvidas pelos engenheiros, estas restrições 

foram pouco a pouco se dissipando, permitindo máquinas cada vez mais potentes e com 

menor custo, até o advento do microcomputador.  

Foi Alan Kay, engenheiro da Xerox, o primeiro a romper com os limites da regra de 

negócios. Ele desenvolveu a interface gráfica do usuário (GUI – Graphical User Interface) 

que inspirou o primeiro microcomputador da Xerox, conhecido como Alto. Este por sua vez 

inspirou o Macintosh da Apple que levou o mundo da computação para todos fora do círculo 

da tecnologia. 

Computadores poderosos não eram baratos na década de 70 e apesar de muito mais 

acessíveis hoje, ainda estão longe de serem gratuitos. No entanto o que Anderson procura 

evidenciar é que apesar de um servidor ainda representar um elevado custo fixo, a capacidade 

de processamento que ele possui hoje, é de dezenas de milhares de usuários (baixíssimos 

custos marginais em relação aos mainframes).  

Esta é a base do efeito de rede que permeia a economia do conhecimento, ou seja,  

“a Web funciona em termos de escala, encontrando formas de atrair a maioria dos 

usuários a recursos centralizados, diluindo esses custos por um público cada vez maior à 

medida que a tecnologia se torna mais eficaz.” (ANDERSON, 2009, p.80) 

Portanto, as firmas desenvolvedoras de bens e serviços de conhecimento, puderam 

desenvolver seus produtos, se preocupando cada vez menos com limitações de recursos 

computacionais, podendo focar nas necessidades diversas dos usuários, produzindo 

aplicativos cada vez mais atrativos e funcionais, que por sua vez trouxeram cada vez mais 

utilidades para os computadores pessoais. E tudo isso só foi possível graças as inovações 

tecnológicas que levaram a abundância de transistores, capacidade de armazenamento digital 

e banda larga. 

Este cenário de barateamento sistemático da infra-estrutura de redes permitiu então 

que as TIC se tornassem a base para o novo paradigma técnico-econômico, ao permear toda 

uma geração de novas tecnologias atingindo todo o tecido econômico. 
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I.3 Os bens de informação e o processo de precificação  

“Uma economia baseada no conhecimento se apóia efetivamente na habilidade de 

gerar, armazenar, recuperar, processar e transmitir informações, funções potencialmente 

aplicáveis a todas as atividades humanas.” (DRUCKER apud TIGRE, 2006, p. 241) 

Como abordado anteriormente, as TIC aumentaram significativamente a parcela de 

conhecimento dentro dos produtos e serviços. Este fato causou uma alteração significativa na 

estrutura de custos destas empresas, pois o conhecimento passa a ser seu principal insumo. 

Neste sentido, bens e serviços de informação possuem um elevado custo de desenvolvimento 

(P&D, conhecimento, marketing e outros serviços associados) que se concentram na criação 

da primeira unidade. Em outras palavras, “a produção de um bem da informação envolve altos 

custos fixos, mas baixos custos marginais.” (SHAPIRO; VARIAN, 1999, p.16) 

Exemplos que seguem esse modelo são as indústrias de software, música, videogames 

e filmes. Todas elas exigem grande investimento inicial, mas seu custo de reprodução e 

distribuição é muito pequeno. 

A conseqüência imediata desta estrutura de custos diferenciada, é que a precificação 

destes bens não pode ser feita com base no mesmo conceito das firmas industriais 

tradicionais, ou seja, não faria muito sentido precificar um bem através de um markup com 

base nos custos se estes forem zero ou bem próximos disso. Neste sentido o preço dos bens da 

informação é baseado no valor que o consumidor atribui a ele e guarda pouca relação com 

seus custos de produção. 

Com efeito, a precificação se torna um novo desafio para as empresas produtoras deste 

tipo de bens, exigindo que estas realmente entendam a real necessidade de seu mercado 

consumidor, podendo desenvolver soluções individuais ou para grupos com características 

semelhantes. A internet permitiu a comunicação de mão dupla, ou seja, as empresas que 

oferecem bens online têm a capacidade de saber ativamente o que seus consumidores estão 

procurando, onde eles gastam maior parte de seu tempo, permitindo uma resposta muito mais 

rápida as especificidades de clientes ou grupos de clientes. 

“A internet torna fácil personalizar produtos de informações e, portanto, acrescentar-

lhes valor.” (SHAPIRO; VARIAN, 1999, p. 54) 
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 Como a atribuição de valor é algo subjetivo podendo ter grandes variações de usuário 

para usuário, fixar os preços com base neste critério abre espaço para estratégias de 

diferenciação de preços uma vez que o maior acesso a informações tanto por parte do 

consumidor, quanto por parte das empresas promoveu uma tendência à segmentação dos 

mercados.  

Segundo Tigre (2006), as tecnologias da informação criaram ferramentas que facilitam 

maior interação empresa-cliente. Os sistemas conhecidos como CRM (customer relationship 

management ou simplesmente sistema de relacionamento com cliente) ajudam a interação 

entre a empresa e o mercado. O conceito aplicado a esta ferramenta é o do marketing um a 

um, ou seja, é a tentativa da empresa realmente atender as necessidades específicas de cada 

cliente. A conseqüência deste tipo de estratégia comercial é uma resposta mais rápida as 

variações na demanda o que exige da empresa flexibilidade, qualidade e mão de obra 

especializada. Em retorno, a empresa consegue produzir bens e serviços de maior valor 

agregado podendo obter maiores lucros. 

 

I.4 Os bens de informação e a propriedade intelectual 

“Por um lado, a informação quer se cara, por ser tão valiosa. A informação certa no 

lugar certo muda a sua vida. Por outro lado, a informação quer ser grátis, porque o custo de 

acessá-la está sempre caindo. Então você tem essas duas forças lutando uma contra a outra.” 

(ANDERSON, 2009, p.97) 

A facilidade de reprodução e distribuição da informação criada pelas TIC trouxe novos 

desafios para as empresas da economia do conhecimento. No cerne desta mudança, está a 

questão da propriedade intelectual. É fato que o novo paradigma aumentou a proporção do 

insumo conhecimento em produtos e serviços em detrimento dos insumos físicos, desta 

maneira, a gestão e proteção deste conhecimento se torna um ponto crítico na nova economia. 

Segundo Jungmann (2010, p.19), o termo propriedade intelectual “refere-se, em 

sentido amplo, as criações do espírito humano e aos direitos de proteção dos interesses dos 

criadores sobre suas criações.” Em outras palavras, é um direito concedido pelo Estado 

através de seus marcos legais, de monopólio por tempo determinado sobre sua obra ou 

criação. 
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A propriedade intelectual aufere proteção para diversas finalidades, desde direitos 

autorais (que se aplicam aos direitos do autor, direitos conexos e a produção de software); 

passando pela propriedade industrial (proteção a marcas, patentes, desenhos industriais, 

indicação geográfica, segredos industriais); até a proteção sui generis (cultivares, 

conhecimentos tradicionais e topografia de circuitos integrados). Jungmann (2010) 

Portanto, este sistema de proteção legal tem o objetivo de criar uma escassez 

“artificial” a fim de garantir direitos e  principalmente manter os incentivos aos produtores de 

bens de conhecimento. Thomas Jefferson, o pai do sistema de patentes expressa muito bem o 

paradoxo das idéias: 

“Aquele que recebe de mim uma idéia tem aumentada sua instrução sem que eu tenha 

diminuído a minha. Como aquele que acende sua vela recebe luz sem a apagar a minha vela.” 

(JEFFERSON apud ANDERSON, 2009, p. 85) 

O paradoxo aqui exposto se refere ao fato da necessidade das idéias serem de fato 

disseminadas para que ocorram avanços no conhecimento humano. No entanto se estas foram 

espalhadas sem o devido reconhecimento de sua autoria, pode não haver incentivos 

econômicos suficientes para sua criação. Então se dá o paradoxo, uma vez que o 

conhecimento (expresso no termo idéia) tem a característica de um bem não rival, ou seja, o 

consumo dele pode ser feito simultaneamente entre vários indivíduos. 

Neste sentido, conforme o peso das indústrias do conhecimento vão ganhando mais e 

mais relevância, a importância dos ativos intangíveis, seja de natureza tecnológica, cultural ou 

informacional, representa boa parte do crescimento econômico atual e futuro. Neste sentido 

garantir estes direitos é um dos grandes desafios para as autoridades governamentais. 

Já para as empresas, o desafio é entender como os novos meios de difusão da 

tecnologia e da informação podem contribuir para novas oportunidades empresariais. 

Neste sentido, “a informação commoditizada (todo mundo recebe a mesma versão) 

quer ser grátis. A informação customizada (você recebe algo único e que faz sentido para 

você) quer ser cara.” (ANDERSON, 2009, p.98) 
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I.5 Os bens de informação e os custos de transação 

O conceito de custos de transação foi abordado primeiramente por Richard Coase em 

1937 com o artigo The Nature of the Firm. Segundo Fiani (2002), a teoria econômica 

neoclássica tratava com detalhes apenas os custos de produção enquanto os custos de 

transação eram considerados negligenciáveis. 

De acordo com Fiani (2002, p.269) os “custos de transação são os custos que os 

agentes enfrentam toda vez que necessitam recorrer ao mercado. De uma maneira mais 

formal, são os custos de negociar, redigir e garantir o cumprimento de um contrato.” 

Porém, para considerar estes custos no cálculo econômico, é preciso renegar os 

pressupostos neoclásssicos da plena racionalidade e da simetria de informação, no qual todos 

os agentes detêm completo conhecimento das condições antes de executarem uma transação 

comercial ou negociação. Com efeito, a teoria dos custos de transação suspende estas 

hipóteses passando a considerar a racionalidade limitada, a complexidade, incerteza e a 

possibilidade de comportamentos oportunistas dos agentes econômicos. 

Segundo Tigre (2006) as TIC têm um importante papel na redução destas distorções. 

Primeiramente o uso de sistemas informatizados permite maior acesso a informações como 

níveis de preços, estoques disponíveis, cotações e diversas outras variáveis que podem 

diminuir os custos de transação. O acesso em tempo real via Internet, também permite que os 

agentes econômicos possam realizar consultas e evitar diferenciação de preços e de parceiros 

oportunistas que tentam vender mais caro aos clientes com pouca informação. Neste sentido a 

internet deu ao consumidor excelentes ferramentas para busca de informações e comparações 

de preços. 

Outra maneira na qual as TIC promovem menores custos de transação, ocorrem 

quando as empresas realizam estratégias de fixação de preços em grupo. Conforme abordado 

na seção I.3, as empresas podem adotar estratégias de discriminação de preços de forma 

personalizada, por versões ou por grupos. Ao adotar a fixação, as empresas estão criando 

maior visibilidade das suas regras comerciais, como prazos de entrega, preços, condições de 

uso do produto/serviço, política de devolução, utilização de amostras grátis, garantias, 

assistência técnica, etc. Todos esses fatores, explícitos ao consumidor antes de realizar a 

compra, aumentam a confiabilidade de que o produto/serviço será efetivamente entregue ou 
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realizado, pois os efeitos de rede podem ser tanto benéficos quanto prejudiciais para as 

empresas desonestas. (TIGRE, 2006) 

Com o advento das redes sociais como Twitter, Orkut, Facebook e outros sites 

auxiliares como o Reclame Aqui, a voz da insatisfação individual pode reverberar por 

diversos meios de fácil acesso a outros potenciais consumidores. Desta maneira, um dos 

grandes ativos das empresas que atuam no meio digital é a força de sua marca que passa 

diretamente pela reputação atribuída pelos seus usuários.  

 

I.6 Do mercado de massa para o mercado de nicho 

Conforme abordado na seção I.1, o século XX ficou conhecido como a era da 

economia industrial, cujo modelo de desenvolvimento foi pautado pela ótica fordista de 

produção e consumo em massa.  

Um elemento importante neste processo se deu pelo advento dos meios de 

comunicação de massa, como o rádio e mais tarde a televisão. 

Segundo Anderson (2009), o apogeu da cultura de massa ocorreu a partir da década de 

1970, no qual havia nos EUA, apenas meia dúzia de canais de TV onde praticamente todas as 

pessoas assistiam a mesma programação e apenas quatro estações de rádio que eram 

responsáveis pela imposição de boa parte dos grandes sucessos musicais ouvidos pelo 

americano médio. 

A tecnologia de broadcast (base da comunicação de massa) permite que uma mesma 

mensagem seja levada para milhões de pessoas com a mesma eficiência e qualidade. No 

entanto, este tipo de tecnologia possui limitações físicas, ou seja, o espectro de ondas de rádio 

comporta apenas certo número de emissoras simultaneamente. De forma semelhante, a 

transmissão de TV via cabo coaxial também possui limite para certa quantidade de canais. Por 

fim, a limitação do tempo não pode ser estendida, pois o dia continua tendo apenas 24 horas e 

o chamado horário nobre (pico de audiência) continua tendo apenas 1 hora.  

Neste sentido, o broadcast enfrenta condições de escassez assim como todos os outros 

mercados da era industrial e, portanto, é fundamental para a estratégia de maximização de 
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receitas, que estes horários sejam preenchidos com produtos e serviços mais rentáveis 

possíveis, ou seja, produtos de massa (hits). 

A economia movida a hits (...) é produto de uma era em que não havia 
espaço suficiente para oferecer tudo a todos: não se contava com bastantes 
prateleiras para todos os CD’s e DVD’s e videogames; com bastante telas 
para todos os filmes disponíveis; com bastante canais para todos os 
programas de televisão; com bastantes ondas de rádio para tocar todas as 
músicas; e muito menos bastantes horas  no dia para espremer todas essas 
coisas em escaninhos predeterminados. (ANDERSON, 2006, p.17) 

 

Se o broadcast é restrito a uma mesma mensagem para todos, a Internet faz justamente 

ao contrário. Nas tecnologias digitais como, por exemplo, as redes P2P (peer to peer ou ponto 

a ponto), no qual milhões de pessoas compartilham seus arquivos pessoais (como músicas, 

fotos e filmes) através de um software de integração, transmitir o mesmo arquivo para todos 

os usuários seria muito oneroso e demorado. No entanto o objetivo destas redes é fazer 

justamente ao contrário, ou seja, oferecer uma infinidade de possibilidades para todos os 

gostos e necessidades, de maneira que apenas aquilo que possuir relevância para cada 

indivíduo seja efetivamente compartilhado. 

Esta tecnologia abriu um leque enorme de variedade de escolhas e opções, mas ela é 

apenas um exemplo. A web é em si uma fonte quase inesgotável de conteúdo e informação, 

produtos e serviços, cada vez mais segmentados, que atende aos anseios e buscas mais 

específicos. 

O novo mercado de nichos não está substituindo o tradicional mercado de hits, mas 

pela primeira vez, os dois dividem espaço com certa igualdade de condições. A escassez dos 

meios de comunicação só abria espaço para os grandes sucessos, mas com as redes digitais, os 

custos de distribuição estão declinando rapidamente à medida que as empresas migram para o 

meio digital. É possível dizer, portanto, que a Internet pode ser utilizada como loja, teatro, 

difusora de conhecimentos entre outras possibilidades por uma fração do custo de um similar 

no mundo físico. (ANDERSON, 2006) 

I.6.1 A Cauda Longa 

O cenário de abundância dos bits, fez proliferar o chamado efeito da Cauda Longa, ou 

seja, como gigantescos mercados de massa estão se convertendo em milhares de mercados 
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menores, e como estes nichos tem se mostrado cada vez mais importantes economicamente 

para as indústrias do ramo digital.  

Segundo Anderson (2006), a Cauda Longa, portanto, está intimamente relacionada 

com a economia da abundância, ou seja, com o que acontece quando se retiram da equação os 

gargalos entre oferta e demanda e tudo se torna disponível para todos. 

Para entender melhor este efeito o autor analisa estatísticas de vendas da Rhapsody 

(gigante do varejo de músicas online), que possui um arsenal de 1,5 milhão de faixas musicais 

disponíveis para venda através de downloads em seu portal. 

A Figura 3 mostra a curva de demanda por músicas (downloads), mostrando desde a 

quantidade vendida da música mais popular à esquerda, até a quantidade demandada da faixa 

de número 25.000: 

Figura 3: Downloads de músicas pela Rhapsody mensais (até 25.000) 

 

Fonte: Elaboração própria sobre Anderson (2006, p.18) 

Analisando a Figura 3, percebe-se que boa parte das vendas se concentram do lado 

esquerdo do gráfico, ou seja, os hits parecem dominar as receitas produzidas na Rhapsody. 

Uma loja física, por exemplo, teria necessariamente que definir um ponto de corte não 

muito longe da origem do gráfico, uma vez que cada unidade em um estoque limitado possui 
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custos, principalmente se não possuir giro elevado. No entanto a Rhapsody possui custo 

marginal muito próximo de zero para cada música adicional que coloca em estoque, o que por 

si só já é um argumento a favor do aumento da quantidade de faixas oferecidas. 

Em suma, faz sentido que os mercados tradicionais se concentrem na faixa dos hits, 

uma vez que os lucros serão maiores e cada varejista físico possui uma fronteira econômica 

para exposição de produtos, mas como visto acima isso não ocorre com varejistas online. 

Comparativamente, a faixa analisada (até 25.000) representa apenas 1,6% do estoque 

total da empresa, ou seja, ainda existe uma esmagadora maioria de faixas que podem ser 

vendidas e produzir lucro. No entanto, a antiga fronteira econômica não permitia que esses 

produtos fossem explorados comercialmente. 

 

Figura 4: Downloads de músicas pela Rhapsody mensais (25.000 a 100.000) 

 

Fonte: Elaboração própria sobre Anderson (2006, p.19) 

Mudando a escala vertical do gráfico, é possível observar a relevância deste trecho em 

termos de receitas, ou seja, o volume de downloads nesta faixa ainda é bastante significativo, 

revelando uma média de 250 mensais por cada faixa disponível. Uma vez que estes “não-hits” 

são extremamente numerosos (três vezes a quantidade de hits do primeiro gráfico) o resultado 

em termos de volume de vendas alcança a marca de 22 milhões de unidades baixadas. Em 

outras palavras, quase 25% da receita total da empresa.  
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Outras aproximações são feitas revelando que a próxima faixa (entre a faixa 100.000 e 

800.000) a demanda ainda não chega a zero, representando 16 milhões de downloads mensais, 

ou 15% da receita. Somando-se as duas faixas, o mercado de nichos representa para a 

Rhapsody cerca de 40% do total de sua receita. Nada mal para um mercado que até bem 

pouco tempo não existia, e o melhor de tudo é que os nichos reunidos representam a parcela 

do mercado que mais cresce. (ANDERSON, 2006) 

Este é um exemplo clássico do mercado de Cauda Longa, ou seja, se a extensão da 

Cauda for suficientemente grande (variedade de produtos) estes nichos reunidos podem 

rivalizar com os grandes hits em termos de importância, dado que os custos de divulgação 

serão muito próximos de zero. 

 

I.6.2 As três forças da Cauda Longa 

A seção anterior abordou o conceito da Cauda Longa e como as tecnologias 

permitiram a inserção de uma gama imensa de novos produtos no mercado que antes não 

eram possíveis em empresas do mundo físico utilizando o exemplo da Rhapsody como 

ilustração. No entanto, a simples oferta por si só não seria suficiente para garantir a evolução 

dos nichos, ou seja, para que exista um mercado é necessário que haja demanda.  

Anderson (2006) identifica três forças que atuam simultaneamente para que o efeito da 

Cauda Longa ocorra dentro de um mercado. São eles: a democratização das ferramentas de 

produção; das ferramentas de distribuição e por fim uma ligação eficiente entre oferta e 

demanda. 

A primeira força diz respeito a facilidade de acesso às ferramentas que permitem a 

produção de conteúdos, produtos e serviços que podem depois ser disponibilizados em meio 

digital. A disseminação dos computadores pessoais, de novas tecnologias desenvolvidas pelo 

mercado de software, câmeras de vídeos e acesso a banda larga, permitiu que qualquer pessoa 

individualmente tenha acesso praticamente aos mesmos recursos que décadas atrás somente 

grandes companhias teriam. 

Neste sentido, apesar de muito conteúdo amador e/ou de baixa qualidade hoje 

produzidos, existe sempre uma chance de que obras de valor sejam geradas dada a enorme 
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quantidade de produtos desenvolvidos. Esta produção enorme de bens e serviços baseados na 

informação é responsável pelo alongamento da cauda para a direita. Apenas para ilustrar este 

crescimento, o lançamento de novos faixas musicais subiu de 44 mil em 2004 para 60 mil no 

ano de 2005 segundo Anderson (2006). Boa parte desse movimento se deve a maior facilidade 

com que artistas podem gravar e lançar suas músicas. 

A segunda força diz respeito a redução dos custos de consumo através da 

democratização da distribuição de conteúdos. Em outras palavras, esta força diz respeito à 

facilidade com que qualquer produtor independente ou empresa tem de acessar o mercado e 

de divulgação de seus bens sejam eles puramente informacionais ou não.  

Comparativamente, o que no mundo físico pode exigir pesados investimentos em 

logística, no mundo digital é feito por uma fração deste investimento. O Wal-Mart, por 

exemplo, levou décadas e muito investimento para desenvolver sua cadeia de suprimentos, 

oferecendo uma variedade incrível de produtos em seus hipermercados espalhados pelo 

mundo. No entanto é possível que um produtor independente, sem qualquer conhecimento ou 

investimento em logística consiga acessar um número parecido de consumidores utilizando o 

que Anderson (2006) chama de agregadores da Cauda Longa. São exemplos o Ebay, o iTunes 

ou a Amazon 2 para anunciar seus produtos.  

Outro exemplo importante ocorre no mercado publicitário online. O Google atua como 

agregador da Cauda Longa para anunciantes ao permitir que empresas de todos os portes 

possam acessar seus consumidores finais através de propagandas por palavras-chave e 

também permitindo que editores de pequeno e médio portes possam auferir lucros de anúncios 

direcionados aos leitores de seus sites. Estas ferramentas (Google Adwords e Google Adsense) 

e os seus efeitos sobre a Cauda Longa serão analisados em detalhe no capítulo II. 

Além do mercado publicitário, o Google também atua como agregador para o mercado 

de vídeos através da ferramenta YouTube, ao disponibilizar um meio de livre acesso para que 

qualquer produtor de conteúdo visual (desde amadores até grandes corporações) possam 

acessar milhões de usuários. 

                                                           
2 As três empresas são referencias no que tange comércio online. Ebay é o maior portal de leilões do 
mundo. A Amazon.com é a maior varejista de livros dos EUA. iTunes é loja virtual de músicas online 
da Apple. 



 

33 
 

O efeito desta força, portanto, é uma horizontalização da cauda, ou seja, ela promove 

um acréscimo de demanda por bens de nicho uma vez que o acesso destes ao mercado é 

imensamente facilitado. 

A terceira e última força é o eixo de ligação entre a oferta e a demanda, ou seja, são as 

ferramentas de busca e filtragem de informação que permite que o consumidor possa 

encontrar aquilo que deseja de forma rápida e mais precisa possível. O melhor exemplo 

novamente é o mecanismo de busca do Google. No entanto ele não é o único, pois as 

ferramentas de recomendação das próprias lojas virtuais e a comunidade virtual que se 

expressa através de blogs3 contribuem de forma decisiva para construir (ou destruir) a 

reputação de um produto/serviço.  

Além disso, estas ferramentas agem de maneira singular ao reduzirem os custos de 

transação para o consumidor ao fornecer informações específicas sobre o que está sendo 

procurado. O efeito desta força é uma maior facilidade pela busca específica, reduzindo, 

portanto a demanda por bens de massa e aumentando o consumo de bens de nicho. (Anderson, 

2006) 

 O quadro 1 resume a ação das três forças: 

Quadro 1: Resumo das três forças da Cauda Longa 
 
FORÇA NEGÓCIO EXEMPLOS 

1 
Democratização 
da produção 

Produtores e fabricantes de 
ferramentas da Cauda Longa 

Câmeras de vídeo digitais, 
software para edição de música e 
vídeo, ferramentas de blog, PC’s. 

2 
Democratização 
da distribuição 

Agregadores da Cauda Longa Amazon, eBay, iTunes, Netflix, 
Google Adwords /Adsense. 

3 
Ligação da 
oferta e 
demanda 

Filtros da Cauda Longa Recomendações do Google, 
blogs, listas de Best Sellers. 

Fonte: Elaboração própria sobre Anderson (2006, p. 55) 

 

 

                                                           
3 Comunidades de produtores de conteúdos específicos independentes ou especialistas que buscam 
retornos de reputação ao divulgarem seu conhecimento de forma gratuita para a comunidade. 
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CAPÍTULO II: O CASO GOOGLE 

 

A difusão das tecnologias da informação e comunicação vem permitindo uma rápida 

expansão do uso do conhecimento como insumo em quase todo o tecido econômico seja no 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. 

Na medida em que a informação se torna disponível em grande escala e de maneira 

disseminada, o modelo de negócios desenvolvido pelo Google assume um papel fundamental 

para o entendimento deste novo paradigma e será o tema deste capítulo que está divido em 

quatro partes:  

A primeira apresenta um histórico da empresa, mostrando de que maneira dois 

estudantes e empreendedores do Vale do Silício na Califórnia, conseguiram desenvolver uma 

inovação radical e transformar uma pequena startup de base tecnológica em uma das maiores 

empresas de tecnologia da informação do mundo. 

A segunda parte descreve como a abundância de informação, causou o fenômeno da 

escassez de atenção e a partir disso, como o Google se torna fundamental ao atuar na terceira 

força da Cauda Longa (Anderson, 2006), proporcionando sentido e relevância com caráter 

individual ao mar de informações hoje disseminado na Internet reduzindo assim, os custos de 

transação dos agentes econômicos. 

A terceira parte aborda como o Google através de seu modelo de negócios fortemente 

inovador, com foco primário na experiência do usuário e depois no anunciante, conseguiu 

criar um novo mercado publicitário altamente relevante tanto para seus consumidores quanto 

para seus intermediários (sites parceiros) se tornando a principal fonte de receitas da empresa.  

Por fim, será feito um estudo empírico, com base em dados extraídos do próprio 

Google que demonstra em termos práticos, como as inovações trazidas pelas TIC permitiram 

o florescimento de mercados de nicho.  
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II.1 Um breve histórico  

 

 De acordo com Carmona (2004), foi em 1995 que dois estudantes da Universidade de 

Stanford, Sergey Brin, de 23 anos, especialista em desenho de aplicativos Web e graduado em 

engenharia eletrônica, e Larry Page, de 24 anos, especialista em tratamento de dados e 

formado em ciências matemáticas e informática, se conheceram. 

Interessados em ingressar no curso de doutorado em ciências da computação de 

Stanford, um dos mais conceituados dos Estados Unidos, os dois acabaram descobrindo 

pontos de interesse comum e juntos desenvolveram um projeto arrojado: a criação de um 

algoritmo que permitisse a extração de dados informacionais em grande volume. 

Inicialmente, o projeto ficou restrito aos bancos de dados da biblioteca digital da 

Universidade de Stanford. No entanto, para que fosse possível extrapolar estas buscas para 

fora da rede da universidade, seria necessário produzir um novo mecanismo de buscas, com a 

capacidade de ler conteúdo de toda a internet na busca por informações, criando então uma 

lista de links (conexões entre sites) e ainda com capacidade para interpretar o contexto no qual 

esses conteúdos estavam inseridos. 

Em 1996 foi lançado o BackRub (que rodava em máquinas da Sun Microsystem e da 

Intel de propriedade da Stanford), e era capaz de buscar links listados dentro das páginas 

pesquisadas, aumentando consideravelmente o número de resultados em relação a geração 

anterior de buscadores de internet, o que caracterizou uma inovação radical de caráter 

tecnológico.  

O nome Google, adotado a partir de 1997 é um neologismo, retirado da palavra 

googol, inventado pelo Dr. Edward Kasner, da universidade de Columbia. O Dr. Kasner 

batizou, com um nome sonoro e fácil de recordar, a centésima potência do número 10, ou um 

número 1 seguido de 100 zeros. Não satisfeito, o cientista criou o googolplex, que equivale a 

um googol seguido de um googol de zeros. O googol serviu de inspiração para o Google, 

fazendo referência a idéia de um número tão extenso quanto o inesgotável limite da internet. 

Outro marco importante na criação da empresa ocorreu em agosto de 1998 quando o 

co-fundador da Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim, se tornou um investidor “anjo” do 
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empreendimento investindo a soma de cem mil dólares para montar o primeiro centro de 

processamento de dados da empresa. 

Segundo Carmona (2004), esta foi a primeira fase do desenvolvimento do Google, no 

qual o principal foco foi a criação de um motor de busca eficiente e que melhorasse com o 

crescimento da web ao invés de se tornar mais lento. Esta fase perdurou entre os anos de 1995 

a 2000, mesmo ano que a revolucionária ferramenta de propaganda foi criada. O Google 

Adwords (em referência aos termos em inglês Advesrtising e Word - algo como propaganda 

por palavras-chave) se tornaria então a responsável pelo crescimento exponencial da empresa 

ao longo dos próximos 15 anos. Seu conceito se baseia em um auto-serviço no qual qualquer 

anunciante, seja uma microempresa ou uma multinacional, pode gerar um texto publicitário e 

escolher quais palavras-chave pesquisadas pelos usuários deseja que o anúncio seja mostrado. 

Este assunto será tratado com detalhes mais a frente.  

Já no ano de 2003 foi lançada outra importante ferramenta da empresa voltada para o 

mercado publicitário. O Google Adsense que serviu como complemento para os anunciantes 

exibirem suas propagandas não somente na própria página de buscas do Google, mas também 

em sites parceiros, que aceitam inserir um pequeno código permitindo que propagandas 

relacionadas com o contexto do site sejam mostradas para seus visitantes. Em contrapartida a 

receita do clique em cada propaganda é compartilhada entre o Google e o parceiro. 

Isso foi especialmente interessante para sites que não se dedicam a venda de produtos 

e serviços, mas sim para a produção de conteúdo. O grande problema destes produtores de 

conhecimento era a remuneração de seu trabalho e o Google os ajudou a fazer isso permitindo 

a inserção de propagandas relacionadas com o conteúdo.  

O Quadro 2 resume as três fases da empresa destacando cada período de sua história e 

os desafios à qual se propunha resolver. Cada passo da fase evolutiva foi acompanhado de 

inovações no campo tecnológico (através do desenvolvimento de novas ferramentas) e 

também no modelo de negócios da empresa como será aprofundado nas próximas seções. 
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Quadro 2: Resumo das fases evolutivas do Google 

Período Desafios 

1995-2000 Inventar uma forma de realizar buscas que melhoram e não pioram a 
medida que a internet cresce (inovação em relação aos buscadores 
anteriores). 

2001-2003 Adotar uma forma de auto-serviço para os anunciantes criarem anúncios 
que correspondam a palavras-chave ou conteúdo e fazê-los darem lances 
uns contra os outros pelas posições de mais visibilidade para esses 
anúncios. 

2003-atual Criar inúmeros outros serviços e produtos para estender o alcance do 
Google, aumentando o apego do consumidor à empresa. Quando fizer 
sentido, estender a propaganda a esses outros produtos, mas não fazer isso 
em detrimento da experiência do consumidor.  

Fonte: Anderson (2009, p.123) 

II.2 O dilema do excesso de informações 

“A riqueza da informação cria a pobreza da atenção”  
(SIMON apud SHAPIRO; VARIAN, 1999, p.19) 

 

As palavras do economista Herbet Simon, prêmio Nobel de economia em 1978, 

expressa bem o dilema trazido pela revolução digital. O problema hoje não é o acesso à 

informação, mas sua sobrecarga. Seguindo o pressuposto da racionalidade limitada (dadas as 

limitações neurofisiológicas do cérebro humano de processar uma quantidade muito grande de 

informações) e da complexidade do ambiente, o excesso de informação pode ser tão 

prejudicial quanto a falta dela.  

Assim, o poder do fornecedor de informação é muito mais filtrar e entregar ao usuário 

a informação mais próxima possível da qual se está buscando. 

Segundo Vaz (2010), a internet por essência é uma rede cujo processo de produção de 

conteúdo é feito de forma descentralizada ao contrário do sistema de broadcast (mídia de 

massa) criado ao longo do século XX. Por este motivo, a informação disposta na grande rede 

não é previamente organizada e muito menos hierarquizada.  
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Neste sentido, o número excessivo de dados causa a dispersão do público entre 

diversas variáveis, links e caminhos distintos. Para acomodar os anseios individuais de cada 

um, surgem mais e mais canais na web, com características cada vez mais específicas, 

perfazendo assim os nichos. 

Estatisticamente, quanto maior a amostra, melhor a precisão dos resultados obtidos ou 

em outras palavras, é mais provável extrair qualidade de uma base maior do que de uma base 

de dados menor. Mas no caso da internet, a crescente velocidade e capacidade de 

armazenamento da informação só fazem aumentar o desafio de realizar bons filtros. 

... uma maior quantidade de dados sobre um assunto nos dá maior segurança 
para o processo decisório. No entanto, quanto mais informações, maiores 
também são nossa impotência e nosso desalento diante da abundância a ser 
verificada criteriosamente. Uma análise pormenorizada de todos os dados 
nos daria a capacidade incontestável para tomar uma decisão, mas em um 
período de tempo que tendesse ao infinito. (VAZ, 2010, p.117) 

 Para tanto, é fundamental que haja critérios para reduzir a quantidade de opções à 

disposição de forma a viabilizar o processo decisório. 

O dilema pode ser resolvido por intermediários, especialistas capazes de reduzir a 

assimetria de informação existente entre a ponta produtora e o consumidor final. Este 

intermediário seria então responsável por uma prévia filtragem de forma a diminuir a 

abrangência de opções a fim de permitir uma análise mais acurada de cada opção. 

Os intermediários não são uma novidade trazida pelas TIC, na verdade eles sempre 

existiram em qualquer mercado permeado pela assimetria de informação. Em mercados 

caracterizados pela escassez, existiam verdadeiras indústrias que se dedicavam a produção de 

filtros capazes de depurar produtos e serviços de melhor qualidade ou ao menos com maior 

probabilidade de aceitação do grande público. Exemplos são os próprios departamentos de 

marketing das grandes empresas, que debruçavam sobre dados e pesquisas com objetivo de 

prever quais produtos teriam potencial a se tornarem hits. Os que não apresentavam esse 

potencial sequer seriam lançados ao mercado. 

A diferença agora é que o filtro não mais é prévio, ou seja, não há mais a restrição de 

se oferecer o serviço. As tecnologias de busca têm o papel de “encontrar o melhor entre o que 

se encontra nas respectivas áreas de interesse, destacando o bom (...) e relegando ou mesmo 

ignorando o ruim.” (ANDERSON, 2006, p. 120) 
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Apenas para exemplificar, o Quadro 3 apresenta uma comparação entre os 

intermediários do paradigma fordista e do paradigma das TIC: 

Quadro 3: Tipos de intermediários 

Era Industrial Era da Informação 

Editores de revista, jornais, TV e rádio. Blogs 

Executivos de gravadoras musicais Listas de músicas do iTunes, Rhapsody 

Compradores de lojas de departamentos Clientes 

Profissionais de marketing Recomendações 

Anunciantes Consumidores 

Páginas Amarelas Google 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Anderson (2006, p.120)  
 

 De acordo com Vaz (2010) a partir do momento em que é eliminada uma grande 

quantidade de opções, o critério de filtragem se torna o elo crítico do processo de escolha. 

Neste sentido é possível incorrer em um segundo problema que o autor chama de relação 

promíscua entre o especialista (aquele que define o critério de filtragem) e as suas opções. Em 

outras palavras, o intermediário deve ser em primeira instância um agente de alta 

confiabilidade. Sem esse laço de confiança todo o processo decisório ficaria prejudicado 

podendo levar o agente final a uma situação em que não haja uma escolha ótima. 

Isto é o que a teoria dos custos de transação chamaria de comportamento oportunista 

dos agentes. “Oportunismo está essencialmente associado à manipulação de assimetrias de 

informação, visando apropriação de fluxos de lucros”. (FIANI, 2002, p.270) 
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II.2.1 A importância dos mecanismos de busca e o feedback positivo 

Se por um lado a Internet aumentou o sentimento de desorientação dos agentes diante 

de uma quantidade maciça de informação à disposição, ela trouxe novos meios de organizá-

las e torná-las acessíveis de maneira universal. 

De acordo com Vaz (2010, p. 120): “Os mecanismos de buscas nos oferecem 

informações hierarquizadas, relevantes e acessíveis ao clique de um mouse e, justamente por 

causa da aparente resolução do trade-off abrangência e riqueza, tornam-se mais e mais 

importantes em nosso dia-a-dia.” 

Neste sentido, os mecanismos de busca se situam numa posição privilegiada na 

ascensão da internet, dado que qualquer negócio (seja de pequeno ou grande porte) que queira 

assumir uma posição de destaque na economia digital, necessitará inevitavelmente se adaptar 

as regras dos buscadores. 

Essa posição de destaque se reflete no fato de o Google deter uma grande parcela do 

market-share no mercado de buscas nos EUA conforme representado na Figura 5: 

Figura 5: Participação de mercado de buscas (EUA) em Novembro 2006 

 

Fonte: Fragoso (2007, p. 14) 
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Segundo Vaz (2010), no Brasil a dominância da empresa é ainda maior alcançando a 

incrível marca de 90% das buscas anuais, contra pequenos percentuais dos concorrentes Bing 

e Yahoo. 

Em seu IPO (Oferta Inicial Pública de ações) na bolsa de valores em agosto de 2004, 

cada ação foi negociada entre $85 e $95, chegando a nada mais nada menos que $704,79 em 

31 de outubro de 2007, fazendo a empresa superar marcas como Coca-Cola, IBM, HP, Wal-

Mart e muitas outras empresas do paradigma fordista com décadas de existência em valor de 

mercado.  

Já em 2008, a empresa tinha valor de mercado na casa dos $20 bilhões e lucro anual 

superior a $4 bilhões, resultado bastante expressivo para uma start-up criada a partir da tese 

de doutorado por dois estudantes da universidade de Stanford. (ANDERSON, 2009) 

O relato acima prova mais uma vez que a parcela de conhecimento incorporado às 

firmas do novo paradigma veio para ficar e se tornou uma realidade. O buscador do Google 

transformou um bilhão de buscas diárias digitados por usuários de todo o mundo, em um 

bilhão de soluções. Em outras palavras, cada pesquisa retorna uma resposta satisfatória para 

seu usuário. Isto é um claro exemplo do efeito de feedback positivo, no qual cada usuário 

novo só tende a reforçar o padrão utilizado através da economia de rede. Neste sentido, 

conforme o Google se popularizava entre seus usuários, a tendência de conquistar novos 

aumentava ainda mais. Afinal, “um bilhão de reforços positivos por dia tornam qualquer 

marca bem valiosa.” (VAZ, 2010, p.91) 

 

II.2.2 A inovação por trás do buscador Google: o sistema Pagerank 

Nas seções anteriores foram abordadas questões relacionadas aos problemas do 

excesso de informações e como os motores de busca se posicionaram no centro deste 

processo. 

No entanto esse tipo de serviço já existia previamente ao desenvolvimento do Google. 

Porém pouco tempo após seu lançamento, o mercado havia se rendido a qualidade dos 

resultados de sua tecnologia o que se refletiu no sucesso astronômico da empresa. 
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O foco desta seção é entender o que está por trás deste mecanismo de busca 

revolucionário e o que fez dele uma inovação radical nos moldes schumpeterianos. Para tal, 

será feito uma breve análise dos tipos de buscadores existentes. 

Segundo Vaz (2010) existem basicamente três tipos de buscadores: os chamados 

diretórios (semelhantes a páginas amarelas digitais), os baseados em metabuscas (integradores 

que fazem suas buscas utilizando vários outros buscadores) e os baseados em crawlers (robôs 

que “varrem” a internet de tempos em tempos procurando a palavra-chave digitada pelo 

usuário). 

De acordo com Fragoso (2007), aqueles baseados em diretórios funcionam a partir de 

um cadastro feito pelo dono do website, que solicita a inserção de sua URL4 de forma manual. 

Além do cadastro do endereço do site, seu proprietário também fornece uma descrição sobre o 

mesmo. A partir disso, é feito um processo de aprovação por uma equipe que confere se o 

texto está condizente com o conteúdo do site. São exemplos o Aliweb e o Galaxy. 

Como este método depende diretamente da intervenção humana, quanto mais a 

internet cresce: mais lento e dispendioso se torna este processo. A conseqüência natural é que 

este tipo de buscador tende a desaparecer ou ficam restritos a alguns nichos. 

 Prevendo a limitação dos buscadores de diretórios devido à restrição de seu banco de 

dados, surge o segundo tipo de buscador baseado em metabuscas.  

O próprio sucesso do negócio de buscas fomentou a concorrência, e logo 
havia dezenas de buscadores diferentes na rede. Cada um deles operava com 
interface e algoritmos próprios e seus bancos de dados cobriam diferentes 
porções da Web. Por conseguinte, consultas a sistemas diferentes produziam 
resultados diferentes, e os usuários passaram a repetir as mesmas consultas 
em várias ferramentas, buscando maior amplitude de resposta. Para atender a 
essa nova demanda, surgiram as ferramentas de meta-busca, que permitem 
buscar em vários sistemas de busca ao mesmo tempo. (FRAGOSO, 2007, 
p.7) 

 Do ponto de vista dos sistemas de busca baseados em diretórios, os metabuscadores 

eram um terrível concorrente, pois desviavam o público dos sites originais e, portanto, 

afastavam os anunciantes. Para os usuários, entretanto, fizeram grande sucesso. O exemplo 

mais famoso é o MetaCrawler, que mais tarde se tornaria InfoSpace. 

                                                           
4 Uniform Resource Locator ou Localizador de Recurso Uniforme. Trata-se do modo padrão para 
expressar uma localização na Internet, traduzido muitas vezes apenas por endereço.  
(BABYLON, [S.D.]) 
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 Por volta de 1995, a capacidade da internet de atrair um volume cada vez maior de 

tráfego já tinha conseguido captar a atenção de investidores. Os buscadores foram 

considerados particularmente interessantes pelo mercado publicitário, que no princípio ficou 

interessado na inclusão de banners ou propagandas nas páginas iniciais. Não tardou para que 

os buscadores percebessem que promover o crescimento da base de usuários era o caminho 

para atrair cada vez mais anunciantes.  

Neste contexto, a disputa pelo mercado de buscas se acirrava ainda mais, levando o 

mercado a uma série de fusões dos maiores buscadores em relação aos menores a fim de 

ampliar mais rapidamente a base de dados. A competição pelo crescimento rápido do market-

share era pesadíssima. No entanto, havia um problema grave, os usuários estavam relegados 

ao segundo plano sob a forma de mera audiência, a matéria-prima para negociação com os 

anunciantes. (Fragoso, 2007) 

Surge então o terceiro tipo de buscador, baseado em crawlers, que se tornou o padrão 

na web e é o mesmo utilizado pelo Google. Segundo Fragoso (2007, p.9) em 1999: 

... o Google continuava em versão beta, mas a reputação de ser um novo 
sistema de busca que fornecia resultados bastantes mais confiáveis que as 
outras ferramentas e que não apenas não incluía resultados pagos entre os 
resultados orgânicos, mas também utilizava um algoritmo de classificação 
inovador e cuja forma de atuação era de conhecimento público já começava 
a torná-lo um sucesso. Outros pontos fortes do Google eram a velocidade das 
buscas e a simplicidade da interface (começando pela ausência de banners e 
outro material publicitário, o que levava a página inicial a carregar muito 
mais rápido que a dos outros sites de busca).    

 

Para Vaz (2010), o que fazia o sistema melhor do que os predecessores, é um 

mecanismo chamado PageRank (em homenagem a Lawrence Page – um de seus criadores). 

Apesar de ter sido desenvolvido sobre um forte embasamento matemático, o algoritmo do 

Pagerank tem um princípio bem simples: uma página de internet era tão mais importante - 

quanto mais referências (leia-se links) ela recebesse de outros sites. Essas referências serviam 

como uma espécie de voto de confiança no qual um site confiável tem mais influência 

(credibilidade) do que um site desconhecido. 

O conceito provém do meio acadêmico, no qual as obras consideradas mais 

importantes são aquelas que recebem maior número de citações de outros autores. 

Analogamente, se autores mais renomados fazem referências a uma determinada obra, esta 
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citação, em tese, atribuiu um prestígio maior ao autor citado do que ocorreria se um autor 

desconhecido o fizesse. A partir daí esse conceito foi extrapolado para o contexto das páginas 

de internet. 

A diferença fundamental entre o Google e seus predecessores, era que ele não somente 

contabilizava a quantidade de links de uma página para outra, mas principalmente conseguia 

atribuir diferentes pesos a cada link (qualidade do link) de acordo com uma análise prévia de 

qual site estavam oferecendo. 

Segundo o próprio Larry Page no site oficial do GOOGLE (S.D.):  

O PageRank faz uma avaliação objetiva da importância de páginas da web, 
resolvendo uma equação de mais de 500 milhões de variáveis e 2 bilhões de 
termos. Em vez de contar links diretos, o PageRank interpreta um link da 
Página A à Página B como um voto para a Página B pela Página A. O 
PageRank, então, avalia a importância da página pelo número de votos que 
recebe. O PageRank também considera a importância de cada página que 
deposita um voto, já que os votos de algumas páginas são considerados 
como tendo maior valor, dando assim à página vinculada um maior valor. As 
páginas importantes recebem um PageRank mais alto e aparecem na parte 
superior dos resultados da pesquisa. 

 A Figura 6 resume visualmente a influência de como o Pagerank atua na hierarquização das 

páginas de internet em cada resultado de busca, ou seja, os sites com Pagerank baixos são 

representados pelos pontos menores. Quanto mais links (votos) eles recebem, maiores se 

tornam, o que significa dizer que maior é a importância que o algoritmo do Google atribui 

(variável quantitativa). No entanto como dito acima, o Google também leva em consideração 

a origem deste link, logo se o voto é qualificado, seu peso é maior e por conseqüência, 

maiores são as chances de se obter um Pagerank superior (variável qualitativa). 

Figura 6: Como o Google vê o mundo virtual. 

 

 Fonte: Vaz (2010, p.306) 
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Segundo Vaz (2010), existe também outro aspecto fundamental para o sistema de 

ranking do Google que é o contexto de cada página na internet, ou seja, o crawler leva em 

consideração o que é chamado de “texto-âncora”.  

Apenas para efeito de exemplificação, se o editor de um website fala sobre “carros 

baratos” o buscador consegue identificar através de diversos critérios de seleção, o contexto 

no qual ele está inserido. Caso seja feita uma referência (link) ao site de uma concessionária 

de automóveis, por exemplo, quando um usuário digitar o termo “carros baratos” no buscador 

do Google, o site da concessionária será levado em consideração e terá uma chance de 

aparecer no resultado da busca, mesmo que não possua nenhuma vez a palavra “carros 

baratos”.  

Isto representa a chamada correspondência de hipertexto, no qual a tecnologia do 

Google analisa o conteúdo completo de uma página suas subdivisões e a localização exata de 

cada palavra. O buscador também leva em consideração o conteúdo das páginas da web 

vizinhas, para assegurar que os resultados retornados sejam os mais relevantes para a consulta 

do usuário.  

Apesar de existirem centenas de outros critérios não revelados pela empresa, o 

Pagerank e a contextualização dos sites através de palavras-chave ainda continuam no coração 

do sistema de hierarquização de buscas do Google.  

A criação deste algoritmo lógico-matemático foi em si uma inovação, na medida em 

que eliminou a deficiência causada pelo viés humano existente nos buscadores anteriores. Ao 

colocar a experiência do usuário final no centro de suas preocupações, relegando ao segundo 

plano o mercado publicitário, o Google deu um salto de qualidade e sinalizou ao mercado que 

o fluxo de usuários não deveria ser tratado apenas como uma fonte de receita para 

propagandas inseridas no meio das buscas. (Vaz, 2010) 

De acordo com Possas (2002, p.419): 

A concorrência se dá também por diferenciação do produto (inclusive 
qualidade) e, especialmente, por inovações, que no sentido schumpeteriano 
(...) envolve toda e qualquer criação de novos espaços econômicos (novos 
produtos e processos, novas formas de organização da produção e dos 
mercados, novas fontes de matérias-primas, novos mercados). 
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Neste sentido a inovação desenvolvida pelo Google, além do viés tecnológico, 

também envolveu a criação de novos espaços econômicos, já que o modelo de negócios se 

apoiou em uma série de novas maneiras de gerar receitas ao exibir propagandas, se traduzindo 

em novos processos e novos mercados. Estes aspectos serão tratados em detalhe na próxima 

seção. 

 

II.3 A formação do novo mercado publicitário: Conceitos fundamentais 

 Nas seções anteriores, foi abordado de que maneira o Google assumiu papel de 

preponderância no mercado digital ao desenvolver uma tecnologia altamente inovadora e 

capaz de fornecer ao usuário a resposta mais relevante à sua busca, sendo dessa maneira, o 

principal ator da terceira força da Cauda Longa (filtro). 

 A subseção II.3.1 explorará o passo seguinte, ou seja, como a empresa conseguiu se 

tornar extremamente lucrativa criando um novo mercado publicitário. Para isso será feito uma 

breve análise do mercado de propaganda tradicional para em seguida comparar com o novo 

modelo. Já a subseção II.3.2 abordará a expansão do novo modelo através da ferramenta 

Google Adsense, que estende o mercado publicitário online além das fronteiras do próprio 

buscador. 

 Mas antes de tudo, é importante fazer a correta distinção entre dois conceitos 

fundamentais: a busca orgânica e os links patrocinados. 

 A maneira mais fácil de entender a diferença destes conceitos é através da Figura 7 

abaixo na qual foi feita uma busca no Google para a expressão “livros”. 
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Figura 7: Diferença entre busca orgânica e links patrocinados

 

 Fonte: Google (S.D.)  
 

 De acordo com Vaz (2010), ao digitar uma palavra-chave no buscador do Google, dois 

tipos de resultados são apresentados: a busca orgânica e os links patrocinados.  

O primeiro deriva do mecanismo de busca e hierarquização que foi explicitado na 

seção anterior e significa basicamente o retorno dos resultados mais relevantes para 

determinada palavra-chave. Na Figura 7 acima são mostrados os seis primeiros resultados que 

estão envolvidos pela linha verde, ou seja, na parte central. 

Os links patrocinados são a expressão de um novo modelo de propaganda online que 

será detalhado na próxima seção II.3.1. Na figura eles estão denominados pelas marcações em 

vermelho, ou seja, na parte lateral direita e superior. 
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II.3.1 A formação do novo mercado publicitário: Google Adwords 

Segundo Anderson (2006), o mercado de propaganda tradicional é uma indústria 

baseada nos grandes hits, devido à escassez natural de espaço o que obriga os veículos de 

massa a focarem nos grandes anunciantes. Este modelo funcionava quase sempre da mesma 

maneira, ou seja, um anunciante como, por exemplo, a GM (General Motors) contrata uma 

agência de propaganda que desenvolve ações publicitárias e que por sua vez repassa aos 

veículos para colocarem estes anúncios na televisão, rádio, imprensa, etc. 

 De maneira complementar, a mídia movida à propaganda também possui sua equipe 

comercial que busca incessantemente por novos anunciantes e intermediários (compradores 

de mídia / agências publicitárias) a fim de convencê-los das vantagens de seus veículos. Todo 

esse processo envolve muito trabalho e altos custos, uma vez que os critérios não são muito 

bem definidos, o que transforma a habilidade de vendas e relacionamento em um fator 

importantíssimo para os veículos bem sucedidos. 

Devido ao longo processo de venda e a restrição dos espaços, o foco é voltado apenas 

para os grandes anunciantes, ou em outras palavras, o sistema tradicional só permite a 

participação dos atores posicionados na cabeça da curva de cauda longa.  

Como em diversos mercados digitais, a cabeça da curva representa apenas uma 

pequena fração do mercado potencial, mas devido aos custos e as restrições, os pequenos e 

médios anunciantes estavam fora da fronteira econômica dos veículos de comunicação. 

 A ascensão do Google como um filtro altamente eficiente na internet permitiu que o 

fluxo de usuários se expandisse rapidamente e com ele a credibilidade da ferramenta de busca. 

Da mesma maneira como inovou na maneira de realizar pesquisas, o Google também inovou 

na maneira de vender espaços publicitários. 

 De acordo com Vaz (2010), a busca em si não é responsável por lucros. O que faz da 

empresa uma das maiores do mundo é a associação da necessidade de buscar a informação 

por parte do usuário com a publicidade de anunciantes que podem sanar esta necessidade. Em 

outras palavras, o modelo de negócios do Google combina as buscas com publicidade, 

garantindo uma excelente fonte de renda através dos chamados links patrocinados. 

 Anderson (2006) divide este modelo em três características fundamentais: 
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 A primeira delas é que o anúncio surge a partir da pesquisa de uma determinada 

palavra-chave em contraponto com a apresentação de banners. A diferença é muito grande, 

uma vez que o espaço para colocação de um banner interativo em um portal, por exemplo, é 

único e limitado. Já a combinação de palavras chave existentes tende ao infinito (e por 

conseqüência os “espaços publicitários”). 

As dez palavras mais pesquisadas respondem por apenas 3% de todas as 
buscas. O resto se espalha entre dezenas de milhões de outros termos. O que 
o Google descobriu é que cada um desses termos também é uma 
oportunidade de propagandas: dezenas de milhões de expressões de interesse 
e de interação, cada uma da qual passível de ser convertida em oportunidade 
de propaganda altamente dirigida, se a identificação dos anúncios for 
determinada pelos mesmos algoritmos do PageRank que produzem os 
resultados das pesquisas no Google.(ANDERSON, 2006, p. 211) 

 

De acordo com Anderson (2006), outra diferença fundamental é que o anúncio é 

mostrado para quem, em teoria, possui a necessidade de um produto ou serviço do gênero, ou 

seja, a propaganda não é invasiva, mas sim persuasiva, pois está inserida dentro de um 

contexto que faz sentido tanto para o anunciante quanto para o usuário. 

Mas como vender tamanha quantidade de anúncios para um público tão disperso era 

um desafio. A idéia básica foi criar um sistema de auto-serviço que eliminaria completamente 

a necessidade de intermediários na transação entre o anunciante e o veículo reduzindo 

consideravelmente a barreira de entrada para exploração de mercados muito maiores presentes 

ao longo da cauda.  

Este sistema, chamado de Google Adwords (links patrocinados), permitiu a entrada 

destes anunciantes de forma simples e barata, num sistema de compra de palavras-chave em 

formato de leilão, no qual a anunciante paga apenas pelo clique efetivamente realizado (CPC 

– custo por clique), ou seja, só há desembolso pelo tráfego efetivamente gerado. 

Este modelo de pagamentos foi outra inovação radical no modelo de negócios de 

propaganda, que habitualmente sempre exigiu grandes somas para uma exposição da marca 

que só poderia ser medida posteriormente. Já a ferramenta Google Adwords, além de permitir 

investimentos graduais, de acordo com a capacidade de pagamento de cada empresa, ainda 

permite monitoramento quase que instantâneo dos resultados de uma campanha. Segundo Vaz 

(2010, p.340), “a atração que o link patrocinado exerce sobre empresas de todos os portes está 
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na democratização da veiculação e em sua assertividade quanto à divulgação de uma 

mensagem para o público-alvo correto.” 

A popularização cada vez maior deste serviço promove o segundo efeito da Cauda 

Longa, ou seja, a ferramenta Adwords do Google permite acesso fácil e em condições de 

igualdade (sistema de leilão) entre pequenos e grandes anunciantes que disputam as posições 

de destaque em pesquisas por palavras-chave, democratizando a distribuição de bens e 

serviços na internet, provocando a horizontalização da Cauda (aumento da oferta de bens de 

nicho).  

O Google assume, portanto, sua segunda função, agora como um agregador da Cauda 

Longa. Hoje a empresa conta com milhares de pequenos anunciantes, que não anunciam em 

nenhum outro veículo de comunicação, mas que auferem excelentes resultados através de sua 

ferramenta.  

 

II.3.2 A expansão do novo mercado publicitário: Google Adsense 

No ano de 2003, surge uma nova ferramenta para o mercado publicitário online 

chamado Google Adsense. A definição a seguir foi extraída do site official da empresa: “We 

announce a new content-targeted advertising service, enabling publishers large and small to 

access Google’s vast network of advertisers”. (GOOGLE, 2010) 

Esta ferramenta veio a beneficiar outra parcela do ecossistema digital, os produtores 

de conteúdo (publishers). Estes por sua vez, tinham enormes dificuldades para rentabilizar 

esta atividade já que o foco de todo editor é produzir conteúdo específico e tentar gerar 

tráfego qualificado a partir de seu trabalho. Caso este “editor” seja na verdade um grande 

veículo, como já foi visto, seriam contratados profissionais para atuar na parte comercial a fim 

de promover o veículo e vender os espaços publicitários, mas isto está ao alcance de poucos. 

Utilizando a mesma base tecnológica do PageRank e do Adwords, o Adsense foi 

criado numa clara estratégia de economia de escopo, já que o conhecimento procedural já 

estava incorporado dentro da empresa e o público alvo estava ao alcance, logo a criação de 

serviços complementares foi apenas uma questão de tempo.  
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De acordo com Anderson (2006), esta ferramenta foi a terceira grande inovação do 

Google, pois permitiu uma enorme expansão das oportunidades onde os anúncios podem ser 

veiculados. Além das páginas que retornam os resultados das pesquisas do usuário, agora era 

possível que os anunciantes expandissem seus anúncios para uma rede de parceiros. 

Utilizando os mesmo princípios de contextualização da propaganda, os algoritmos do Google 

conseguem identificar sobre qual tema um determinado site parceiro está discorrendo e exibe 

apenas anúncios correlatos que podem ser de interesse dos visitantes.  

Este procedimento é feito através da simples introdução de uma linha de código na 

página, que em questão de segundos passa a exibir anúncios contextualizados com o conteúdo 

produzido para um público-alvo segmentado, o que aumenta significativamente as chances de 

que um clique seja feito sobre a propaganda. Em troca do fornecimento do “espaço” o 

proprietário ou editor recebe uma parcela da receita gerada pelo anunciante. 

Esta fórmula se mostrou brilhante comercialmente, pois não importa mais se a página 

pertence ao New York Times ou um blog amador, sempre que um clique for feito gerando 

tráfego de visitas para o anunciante, o Google recebe um valor e repassa uma comissão ao 

proprietário do site intermediário. Como as páginas não custam nada para o Google, o custo 

de oportunidade de um anúncio inócuo é todo suportado por terceiros. (ANDERSON, 2006) 

Do ponto de vista do usuário, a fórmula também se mostrou eficaz. Na mídia 

tradicional, existe o conceito da “Muralha da China” que seria uma espécie de código de auto-

regulação dos veículos de informação, que procura isolar toda e qualquer influência do 

conteúdo pago (anunciantes) sobre o conteúdo produzido com fins puramente informacionais 

(editorial).  

No entanto, na publicidade online a lógica é justamente oposta como observa 

Anderson (2009, p. 140):  

O apelo do programa Adsense do Google, de sucesso fenomenal, é 
justamente a correspondência entre anúncios e conteúdo. As pessoas pagam 
muito dinheiro ao Google para (...) colocar anúncios da Sony perto de 
análise de produtos da Sony. E os leitores adoram – isso se chama 
relevância. 

Este modelo também atraiu centenas de milhares de sites, interessados em auferir 

receitas a partir de propagandas, permitindo que o editor se concentre apenas em produzir 

cada vez mais conteúdo de qualidade. Este fator promoveu o alongamento da cauda longa de 
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propaganda e também da cauda longa editorial, já que mais e mais editores de blogs e páginas 

de conteúdo tem interesse de participar desta rede. Novamente observam-se os efeitos do 

feedback positivo atuando sobre a economia de rede. Como o Google se reforça cada vez 

mais como padrão dominante, o incentivo de que outros anunciantes e editores se juntem a 

mesma rede é cada vez maior. 

Em reunião com acionistas, o fundador do Google, Eric Schmidt, afirmou que “ao 

atingir a base, com auto-serviços, alcançamos os anunciantes que se situam abaixo do limiar 

da propaganda tradicional (...) além de toda uma nova área que nunca tinha tido acesso a esses 

tipos de serviços on-line.” (SCHMIDT apud ANDERSON, 2006, p.212) 

 Anderson (2006) destaca ainda que este negócio é extremamente rentável para a 

empresa, que tem faturamento superior aos US$ 4 bilhões anuais, e que vem dobrando a cada 

nove meses. Embora uma parcela considerável deste resultado venha da cabeça da curva, a 

imensa maioria dos anunciantes está presente em algum ponto da cauda longa publicitária. 

 

II.4 – Demonstração empírica da Cauda Longa 

Esta seção é dedicada à demonstração empírica de como a ascensão da internet e as 

tecnologias inovadoras trazidas pelo Google, permitiram o surgimento de mercados de nicho 

que até então não eram economicamente viáveis no mundo físico. Ela foi desenvolvida a 

partir da pesquisa em livros específicos e a partir de experiência própria com as ferramentas 

oferecidas pelo Google, com objetivo de auferir resultados que demonstrem a real existência 

do que foi apresentado ao longo deste capítulo. 

II.4.1 Metodologia 

A base de dados deste estudo foi extraída da ferramenta de palavras-chave Google 

Keyword Tools. Esta ferramenta é largamente utilizada por profissionais de internet e é um 

dos métodos de pesquisa empírica mais importante para estruturação de estratégias 

empresariais na internet. 

Segundo Felipini (2010, p.16), “o objetivo é saber quantas pessoas realizaram buscas 

com a palavra-chave selecionada. Para isso podemos utilizar os favores da (...) ferramenta de 

palavra-chave, com a qual é possível realizar uma preciosa, e gratuita, pesquisa de mercado”. 
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O objeto de estudo escolhido foi o mercado editorial e para entender como esta 

indústria pode apresentar nichos de mercado, foi utilizado a palavra “livro” por ser a mais 

representativa deste segmento. A periodicidade trazida pela ferramenta equivale a uma média 

quantitativa das buscas realizadas no Google e sites parceiros dos últimos doze meses. 

A partir da busca original, a ferramenta de palavras-chave retornou os 801 termos 

correlatos mais utilizados pelos usuários. Foi aplicada então uma metodologia de filtragem 

por tabela dinâmica da ferramenta Excel, a fim de extrair da base apenas os termos que 

contenham efetivamente a palavra “livro” com objetivo de entender como está concentrada a 

demanda de pesquisas nesta indústria. O resultado final foi uma tabela com 410 termos 

correlatos.  

II.4.2 Relevância da base de dados 

Ao digitar um termo ou palavra-chave na caixa do Google, o usuário está na verdade 

fazendo uma pergunta específica sobre um assunto de seu interesse. De acordo com Vaz 

(2010, p.186):  

O que buscamos fala muito sobre nosso modo de ver o mundo e a cultura de 
um povo (...). Entender o comportamento de buscas de seu público-alvo é 
um importante diferencial competitivo (...). Imagine poder estimar com 
precisão a demanda e sazonalidade de seu produto. Imagine descobrir qual 
produto seu mercado está mais propenso a comprar e por quanto. 

Diante do exposto, e sabendo que o Google detém hoje 60% das buscas mundiais (e 

90% do mercado de buscas no Brasil), não há como negar a relevância do banco de dados da 

empresa. A ferramenta de palavras-chave do Google representa uma pesquisa de mercado 

gratuita e acessível, algo que no mundo físico pode custar muito dinheiro.  

II.4.3 A pesquisa da Cauda Longa do mercado editorial 

A partir da base de dados com 410 termos correlatos, segue abaixo para fins de 

demonstração, o Quadro 4 com os 25 termos mais buscados em relação à palavra-chave 

“livro” no Brasil: 
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Quadro 4: Os 25 termos mais buscado no Google correlato a livro 
TOP 25 

Termos de pesquisa Volume de buscas mensais 

"livro" 7.480.000 

"livros" 3.350.000 

"livros gratis" 165.000 

"livros online" 90.500 

"livros download" 74.000 

"livro dos sonhos" 40.500 

"livros espiritas" 40.500 

"livros mais vendidos" 33.100 

"livros infantis" 33.100 

"livros usados" 33.100 

"livro infantil" 33.100 

"livro amanhecer" 33.100 

"livro crepúsculo" 27.100 

"livros evangélicos" 27.100 

"livro caixa" 27.100 

"livros para download" 27.100 

"livros para baixar" 27.100 

"livro a cabana" 27.100 

"livro online" 22.200 

"livro eclipse" 22.200 

"livro dos espíritos" 18.100 

"livro dom casmurro" 18.100 

"livros didáticos" 18.100 

"livro direito" 18.100 
Fonte: Elaboração própria a partir do Google Keyword Tool 

 

Algumas observações fundamentais devem ser feitas a partir da observação dos dados 

acima. Segundo Vaz (2010) é importante diferenciar o comportamento dos usuários diante de 

buscas genéricas e buscas específicas. Quando o usuário inicia um processo de escolha, ele 

realiza uma busca mais genérica como, por exemplo, a palavra “livro” (primeira da lista). A 

partir do resultado encontrado, a pesquisa começa a se tornar mais e mais específica, em 

busca das possíveis soluções apresentadas pela ferramenta como, por exemplo, “livros 

didáticos” (24ª posição) se esta for sua necessidade. Note que o primeiro termo possui mais de 

sete milhões de buscas mensais enquanto o segundo pouco mais de dezoito mil. 

A partir da tabela apresentada acima foi possível gerar gráfico da Cauda Longa para o 

mercado editorial que pode ser visualizado abaixo: 
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Figura 8: A Cauda Longa do mercado editorial (Top 25) 
 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir do Google Keyword Tool 
 

Observando o gráfico da Figura 8, existem alguns dados relevantes. Os termos “livro 

crepúsculo” e “livro dos espíritos”, por exemplo, representam buscas específicas por uma 

determinada publicação. No entanto os termos “livros espíritas”, “livros evangélicos”, “livro 

caixa” e “livros didáticos”, por exemplo, apontam oportunidades de nichos para negócios da 

cauda longa. Imaginando uma livraria virtual especializada em literatura religiosa, por 

exemplo. Este tipo de negócio poderia se valer da informação de que existem 

aproximadamente 40.500 buscas mensais para o termo "livros espíritas" e 27.100 buscas para 

o termo "livros evangélicos". Um trabalho específico feito com base nestes termos, utilizando 

uma propaganda direcionada através de links patrocinados, poderia ter um alto impacto sobre 

o fluxo de visitantes de uma livraria com este tipo de especialidade.  

Prosseguindo um pouco mais abaixo na Cauda longa, foi obtida a Figura 9: 
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Figura 9: A Cauda Longa do mercado editorial (posições 26 - 300) 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do Google Keyword Tool 
 

 Outro exemplo interessante pode ser extraído do gráfico da Figura 9. Imagine um 

editor de blog, cuja especialidade seja mercado financeiro. Apenas considerando o termo 

“livro mercado financeiro” existem cerca de 880 buscas todos os meses. Este editor poderia 

produzir conteúdo relevante sobre este ramo e utilizar o Google Adsense, inserindo anúncios 

contextualizados e auferir renda a partir de cada clique sem nunca ter que se preocupar em 

buscar anunciantes. 

 Os exemplos acima citados são pontuais, mas servem para ilustrar como a inserção das 

TIC, da internet e das inovações do Google permitiram a expansão de negócios de nicho na 

Cauda Longa. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente monografia teve por objetivo estudar a economia do conhecimento como 

novo paradigma técnico-econômico e seus desdobramentos sobre as firmas e o ambiente de 

negócios do século XXI, tendo o Google como estudo de caso pela representatividade e 

impacto de suas inovações. 

Para entender tal movimento, foi necessário resgatar de que maneira o objeto de 

estudo – a firma – se comportou diante da ascensão das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), cuja tônica é dada por pequenos empreendimentos de base tecnológica 

(start-ups), que desenvolvem inovações, que as conduzem a condições de monopolistas no 

melhor estilo da concorrência schumpeteriana. 

Joseph Schumpeter introduz o conceito da inovação para explicar a dinâmica da 

empresa capitalista, ou seja, para ele a busca incessante por diferenciais competitivos pode 

levar a geração de monopólios temporários, visão muito útil para o entendimento do 

paradigma das TIC. A corrente evolucionista bebe desta fonte de vários entendendo a firma 

como um agente em constante mudança, em constante evolução. Dessa maneira, além de 

explorar novamente a questão da inovação, introduzem a questão da racionalidade limitada e 

do conhecimento procedural (rotinas dinâmicas) para entender como as firmas desenvolvem 

competências internas que servem para nortear seu crescimento (path dependence).  

Este conjunto de conceitos são muito importantes no entendimento do novo 

paradigma, cuja dinâmica é muito mais forte se comparada as tradicionais indústrias do 

paradigma fordista. 

Por sua vez, as inovações na indústria da microeletrônica permitiram que os 

processadores dobrassem sua capacidade a cada dezoito meses, no que ficou conhecido como 

a Lei de Moore. Este fato, em conjunto com a expansão do armazenamento digital e da 

largura de banda (advento da Internet) permitiram que recursos eletrônicos antes muito 

escassos se tornassem cada vez mais abundantes.  

Neste contexto onde o conhecimento se torna o principal insumo dos bens de 

informação, o custo efetivo de seu desenvolvimento passa a ser em muitos casos o custo de 

primeira cópia e sua reprodução muitas vezes assume custos marginais próximos a zero, 
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surgindo então o desafio da manutenção dos direitos de propriedade intelectual e de um novo 

processo de precificação. 

Se no mundo físico os espaços são limitados, no mundo virtual essas barreiras são bem 

mais flexíveis, permitindo que a oferta de bens cada vez mais específicos e variados se tornem 

economicamente viáveis. Este é o efeito da Cauda Longa, ou seja, da fragmentação dos 

grandes mercados de hits em diversos mercados de nicho que agora passam a ter relevância 

devido aos efeitos de rede trazidos pela internet.  

Por fim, o estudo do Google revelou o nascimento de uma empresa que conseguiu 

trazer sentido ao mar de informação desordenada que a internet havia se tornado, até aquele 

ponto dominado por buscadores pouco eficientes do ponto de vista do usuário - cujo foco era 

apenas a venda de espaços publicitários. Numa era em que a quantidade de informação é tão 

grande, que sem um filtro adequado não seria possível utilizar a internet como meio de 

pesquisa adequadamente, o Google atua como grande filtro, reduzindo, portanto os custos de 

transação dos agentes econômicos. 

O caráter fortemente inovador desta empresa se dá primeiramente pela tecnologia 

conhecida como Pagerank (em homenagem ao seu fundador Larry Page). Este sistema de 

buscas se baseia no conceito acadêmico de citações, onde o autor que possui uma obra citada 

mais vezes, adquire mais prestígio do que autores com obras pouco citadas. Extrapolando essa 

lógica para as páginas de internet, o Google consegue compartilhar com os usuários a 

responsabilidade no processo de hierarquização das páginas mais relevantes, ou seja, quando 

um site importante faz uma referência (leia-se links) a outro site, o segundo é beneficiado 

pela indicação. Através deste algoritmo matemático, o Google atribui uma “nota” a cada 

página da internet de forma que aquelas mais citadas tendem a ser mais relevantes para os 

usuários dentro de um determinado tema, e por isso tendem a aparecer no topo do resultado de 

busca.  

Outro aspecto fortemente inovador é seu modelo de negócios. A partir de um fluxo de 

usuários crescente dado o grande sucesso de sua tecnologia, o Google desenvolveu duas 

ferramentas para o mercado publicitário – Google Adwords e Google Adsense.  

O Adwords permitiu que qualquer empresa, seja ela pequena ou uma multinacional, 

exponha sua propaganda para um público altamente segmentado (através de um sistema de 

leilão). Assim o anunciante pode inserir sua propaganda através dos buscador do Google para 
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os usuários que digitarem determinadas palavras-chave escolhidas. Este modelo foi um 

sucesso tanto comercialmente, pois é a principal fonte de receitas da empresa, quanto em 

termos de relevância para o usuário que é beneficiado com propagandas que estão dentro de 

um contexto de pesquisa. 

Já o Google Adsense é um sistema que beneficiou outra parcela do ecossistema digital, 

os editores. Os produtores de conteúdo que não estivessem ligados a grandes empresas, 

tinham enorme dificuldade para auferir renda pelo conhecimento gerado. Neste sentido o 

Adsense permitiu que qualquer proprietário de sites pudessem se tornar parceiros do Google 

ao permitir que propagandas fossem mostradas aos seus visitantes. Em troca eles recebem 

uma comissão por cada clique. Este sistema se provou uma eficiente expansão do mercado 

publicitário digital, uma vez que as propagandas do Adwords passaram a ser exibidas numa 

rede de parceiros e não somente nos resultados do buscador. 

As ferramentas acima citadas permitiram que todo uma série de pequenos negócios 

tivessem acesso ao mercado publicitário, antes somente acessível as grandes empresas que 

podiam financiar custosas campanhas publicitárias em poucos canais de divulgação de massa. 

Com o advento das novas tecnologias produzidas pelo Google, esta lógica foi quebrada, o que 

foi um fator importante na proliferação de pequenos empreendimentos na internet, permitindo 

a expansão da Cauda Longa publicitária e também da oferta de produtos de nicho em 

quantidade cada vez maior. 

Para ilustrar de forma prática, foi realizada uma demonstração empírica da Cauda 

Longa do mercado editorial. A partir da ferramenta Google Keyword Tools foi extraído os 410 

termos mais relevantes e correlatos à palavra livro que transformados em um gráfico, 

demonstram a existência de buscas suficientes mostrando que existem oportunidades de 

negócio ao longo da cauda (produtos de nicho) e não somente concentrados nos grandes 

sucessos comerciais (hits). 
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