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Economia do conhecimento 

 Ao contrario do sistema de produção de massa fordista, onde 

o objetivo é obter economias de escala de produção, a 

economia do conhecimento se caracteriza pela exploração dos 

efeitos de redes para obtenção de economias de escala da 

demanda.  

 Na produção de bens imateriais, o aumento do numero de 

usuários não altera os custos de produção, mas aumenta a 

receita total.  
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 A medida que a rede cresce, ela tende a beneficiar também os 

usuários que passam a se defrontar com uma ampliação da 

capacitação coletiva e da rede de serviços associados.  

 Toda a tecnologia tem um valor para o usuário que é 

diretamente proporcional à quantidade de usuários que a 

adota. Quanto mais gente usa/adota a tecnologia, maior seu 

valor para os demais.  

 Quando a rede atinge uma determinada massa crítica, ("ponto 

de desequilíbrio“) ela se consolida. 
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Informação e conhecimento (idéias) e desigualdade 

 Nova teoria do crescimento: papel cada vez mais importante 

atribuído para “empresários tecnológicos”. 

 Desmaterialização da produção: mais bits menos átomos. 

 Tendência a concentração: custo marginal zero faz com que o 

poder econômico escape do controle das forças de mercado. 

Segue o aumento da força política. 

 Feedback positivo 
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 Os efeitos de rede dão origem ao feedback positivo, um 

processo que fortalece ainda mais as tecnologias ou padrões 

que se tornaram dominantes no mercado.  

 As redes com poucos usuários tendem a desaparecer 

enquanto que aquelas que despontam como vencedoras 

tendem a dominar todo o mercado.  

 O êxito alimenta-se a si mesmo, produzindo um círculo 

virtuoso conhecido como a lógica do “vencedor leva tudo”.  



Efeitos de Rede 

A “Lei” de Metcalfe e o valor das redes  

 Se existem n pessoas em uma rede e o valor da rede para 

cada uma delas é proporcional ao número de outros usuários, 

então o valor total da rede (para todos os usuários) é 

proporcional a n * (n-1) = n² - n.  

 Ex: rede telefônica, ferrovias, “redes de relacionamento”. 
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Custos de mudança que levam ao aprisionamento dos clientes 

 A economia da informação, por depender de padrões que 

assegurem a compatibilidade de diferentes subsistemas, é 

caracterizada por estratégias de criação de monopólios no 

fornecimento de produtos complementares.  

 Trancar clientes em padrões técnicos proprietários é o sonho 

das empresas fornecedoras, mas pode constituir um pesadelo 

para os usuários.  
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Impactos no desenvolvimento 

 Conhecimento (tecnologia) não é um bem qualquer.  

 Se tem valor, o inovador fará de tudo para manter o controle e 

evitar a difusão (patentes, segredo industrial, etc). 

 Catch-up depende de esforços próprios de qualificação e 

acesso a tecnologia, ao contrario do fundamentalismo do 

capital que enfatiza a transferência de capitais.  
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  Outras barreiras institucionais: normas administrativas, 

jurídicas, sociais. 


