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Resumo 

O presente trabalho procura compreender a diversificação realizada pelas duas principais plataformas 
digitais mundiais - Google e Facebook - em suas operações de F&A, denominadas "Killer acquisitions”, 
que despertaram o alerta das autoridades mundiais concorrenciais e de antitruste. Concluiu-se que ambas 
as firmas tiveram uma trajetória de diversificação coerente com suas capacidades tecnológicas, num 
primeiro momento com diversificações verticais e horizontais para rumar em novos mercados, com 
ênfase para a expansão nas tecnologias da indústria 4.0. 
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Abstract 

The present work seeks to understand the diversification carried out by the two main global digital 
platforms - Google and Facebook - in their M&A operations, called "Killer acquisitions", which aroused 
the alert of global competition and antitrust authorities. It was concluded that both firms had a 
diversification trajectory consistent with their technological capabilities, at first with vertical and 
horizontal diversifications to head into new markets, with emphasis on the expansion of industry 4.0 
technologies. 
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1. Introdução 

 Após a aquisição do Instagram pelo Facebook - operação em torno de mais de US$ 1 bilhão - as 
autoridades concorrenciais ao redor do mundo começaram a discutir e debater com maior atenção o 
funcionamento das grandes empresas tecnológicas, destacando as plataformas digitais e suas 
características de mercado. Durante a última década as duas maiores empresas desse segmento, Google e 
Facebook, sofreram uma série de processos por comportamento anticompetitivo. 
 Ambas empresas, durante as duas primeiras décadas desse século, reforçaram sistematicamente 
sua posição dominante utilizando-se das “Killer acquisitions” para adquirir firmas concorrentes ao mesmo 
tempo que diversificavam e expandiam suas operações. O debate das operações sobre plataformas digitais 
vai além da concentração de mercado, passando por questões fundamentais das novas tecnologias da 
informação e comunicação, como controle de dados. 
 O presente trabalho procura apresentar as principais operações de F&A das duas empresas líderes 
das plataformas digitais e como o gradativo avanço para atividades e mercados distantes das suas 
operações originais não apenas ampliaram suas habilidades e capacitações como também convergiram 



para as novas tecnologias da chamada “indústria 4.0”, dependentes de um amplo ecossistema tecnológico 
para sua viabilização. 
 O trabalho se divide da seguinte forma: Além da presente introdução, a seção dois aborda as 
principais características das plataformas digitais segundo autoridades concorrenciais do mundo; a 
terceira seção revisa aspectos econômicos fundamentais da diversificação, partindo da contribuição de 
Edith Penrose; na seção quatro apresenta-se a principal operação de diversificação das plataformas 
digitais, a F&A do tipo “Killer acquisitions” e os aspectos positivos e negativos desse tipo de operação; as 
duas seções seguintes, cinco e seis, explanam sobre o caso Google e Facebook e como essas firmas 
realizaram suas F&A de forma coerente para tecnologias 4.0; A última seção conclui a trajetória de 
diversificação das duas firmas, auxiliando na compreensão de funcionamento das plataformas digitais no 
início desse século. 

2. O mercado de plataformas digitais 

 Segundo o CADE (2020) não há uma convergência entre os diversos relatórios das principais 
autoridades e centros de pesquisa ao redor do mundo sobre uma definição única do que são plataformas 
digitais. De um modo geral as firmas desse setor são vistas como intermediárias que conectam dois ou 
mais grupos de usuários se beneficiando de efeitos de rede diretos ou indiretos, com fortes externalidades 
de rede indiretas sendo a fonte da formação de mercados de múltiplos lados que conectam dois diferentes 
porém bem identificados grupos de usuários. 
 Como o mercado em si não apresenta uma única característica que o distingue dos mercados 
tradicionais, a confluência de diversos fatores faz com que os mercados digitais apresentem uma estrutura 
diferenciada que exige uma análise apropriada (STIGLER CENTER, 2019). Particularmente, as 
plataformas digitais apresentam fortes efeitos de redes e economias de escala, importantes economias de 
escopo derivadas de exploração de dados, baixo custo marginal e  escopo global. A Comissão Européia 
(2017) reforça visão semelhante, justificando o crescimento de plataformas digitais e de ecossistemas 
online devido o papel dos dados, retornos crescentes de escala, efeitos de rede e economias de escopo. 
 O relatório do Reino Unido (2019) destaca os custos médios decrescentes, a natureza global 
desses mercados e o acesso privilegiado em fontes de capital. Tanto o relatório do Reino Unido (2019) 
quanto o relatório da União Européia (2019) apontam que os efeitos de redes são frutos das escolhas das 
plataformas no desenho de suas interfaces na diminuição das capacidades multi-homing  dos usuários, 1

afetando diretamente a competição nestes mercados onde ecossistemas reforçam as tendências 
monopolizadoras do mercado online, dificultando o multi-homing onde a incumbente obriga o sistema 
concorrente a oferecer toda cobertura de serviços. Nesse sentido, a contribuição do relatório português 
(2019) salienta o crescimento da computação em nuvem e seu impacto no oferecimento de 
armazenamento e processamento de dados cada vez mais baratos - diminuindo a importância da economia 
de escala em alguns casos. 
 Mercados com as características citadas tendem ao “tipping”, isso é, em determinado momento a 
confluência desses fatores concentram-se rapidamente em um único agente ultradominante. Mercados 
“tipping effects” apresentam, de início, intensa competição que ao longo do tempo tende à concentração 
na qual o vencedor monopolista se aproveita das rendas de seu poder de mercado (CADE, 2020). As 
rendas derivadas da posição vencedora são defendidas por altas barreiras à entrada de efeitos de rede 
(difícil migração dos consumidores para outros sistemas e serviços), serviços personalizados, 
customizados e crescente competição por ecossistemas e importantes economias de escala e de escopo, 
incluindo aquelas relacionadas com controle de dados, impedindo o avanço de bens e serviços que sejam 
superiores aos já ofertados pela incumbente. 

 Basicamente, um multi-homing é a prática de conectar um host ou uma rede de computadores a mais de uma rede de 1

computadores para melhoria de performance (AKELLA et al, 2003)



 O poder de mercado das plataformas incumbentes pode ser visto no relatório do Reino Unido 
(2019), dividido nos seguintes mercados online: de busca, redes sociais, sistemas operacionais móveis e 
propaganda digital, concentrados substancialmente em dois grandes agentes - respectivamente, Google e 
Bing, Google e Facebook, iOS e Android e Facebook e Snapchat. Furman et al (2019) afirmam que 
grande parte dos mercados digitais são focados em no máximo duas firmas líderes competidoras e uma 
pequena franja. 
 Google, YouTube e Facebook lideram como os sites mais visitados no mundo no mês de fevereiro 
de 2022 - respectivamente 91.1 bilhões de visitas, 35.9 bilhões e 21,1 bilhões. O segundo site de buscas 
mais acessado no mesmo período, o Baidu, teve 5,6 bilhões de visitas - uma diferença de mais de 84 
bilhões contra o primeiro colocado. Por sua vez, a segunda rede social mais acessada, o Twitter, obteve 7 
bilhões de visitas - uma diferença de mais de 27 bilhões contra o Facebook. O Youtube, plataforma 
pertencente ao grupo Alphabet, lidera as categorias de arte e entretenimento e filmes de tv e streaming, 
seguida pela Netflix (SIMILAR WEB, 2022). Dos dez sites mais acessados no mundo em 2021, sete são 
de origem americana. No Brasil, em maio de 2021, Google, Youtube e Facebook mantém a mesma 
liderança - 4,69 bilhões, 1,48 bilhões e 1,21 bilhões. 
 Em fevereiro de 2020 o tempo gasto nas principais propriedades online do Reino Unido destaca 
conjuntamente Google e Facebook como responsáveis por 40% de todo o tempo dos consumidores 
(FURMAN et al, 2019). O caso australiano (AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER 
COMMISSION, 2019) para fevereiro de 2019 segue o mesmo padrão, com 20,5% do tempo online 
destinado dos consumidores australianos para o Google, enquanto 18,6% no Facebook. Já o Brasil, 
segundo dados da WeAreSocial (2021), é o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo, em uma 
média de 3 horas e 42 minutos por dia, atrás apenas das Filipinas e da Colômbia. Quando considera-se 
trabalho e lazer, o brasileiro permanece conectado em média quase 11 horas diárias - tempo dominado por 
aplicativos como WhatsApp, Facebook e TikTok. 
 De acordo com Evans e Schmalesnsee (2016), um agente econômico é considerado uma 
plataforma digital quando atende os seguintes critérios: (i) existência de dois ou mais grupos de 
consumidores distintos; (ii) a existência de externalidades positivas em força da conexão ou coordenação 
de dois grupos; (iii) a necessidade de um intermediário para internalizar as externalidades. Apesar dos 
pontos em comum, cada plataforma tem características próprias derivadas dos serviços oferecidos, 
apresentando variadas estruturas e modelos de negócios. Um usuário, ao fazer uso de diversas 
plataformas, tem acesso a uma ampla gama de serviços oferecidos que vão desde a comunicação básica 
até transações financeiras e armazenamento de dados. 
 Partindo de suas finalidades, Mateus (2019) segmenta as plataformas digitais nas seguintes 
atividades: 

(i) Plataformas de ferramentas de busca: com o uso de algoritmos, recolhe as informações requisitadas 
pelos usuários por meio de crawlers , disponibilizando os resultados encontrados; 2

(ii) Plataformas de mídias sociais: serviços que permitem a inclusão de usuários em grandes comunidades 
de compartilhamento de informações pessoais; 

(iii) Plataformas agregadoras de conteúdos digitais: agentes intermediários que coletam informações 
dispersas e as agregam, como o caso de alguns portais de jornalismo especializado.  

 Não raro, as plataformas digitais combinam esses três segmentos. O CADE (2021), por sua vez, 
aponta os três tipos mais comuns de modelos de negócios: 

 Também conhecidos como rastreadores web, são programas que navegam de forma metódica e automatizada pela web - 2

muito utilizado por sites de busca para manter sua base de dados atualizada (HEATON, 2002).



a) Modelo de Assinatura: Existem somente duas partes envolvidas - fornecedor do serviço e usuário que 
paga uma determinada assinatura para acessá-lo - onde temos como exemplo plataformas de vídeo 
online e música; 

b) Modelo de publicidade: Os serviços oferecidos não representam pagamento por parte do usuário, uma 
vez que as plataformas ganham indiretamente através de publicidade e comercialização de 
informações. É o caso, por exemplo, de alguns jornais online; 

c) Modelo de acesso aberto: Funciona como um mercado ao conectar os fornecedores de bens e serviços 
com os usuários que podem ou não ter custos posteriores. A plataforma pode cobrar tanto dos 
fornecedores quanto dos usuários por comprar/vender produtos, serviços ou aplicações através da 
plataforma. Como exemplo, pode-se citar as lojas de aplicativos. 

 Apresentaram-se algumas características básicas das plataformas digitais, com dados recentes 
apontando participação dominante do Google e Facebook na utilização global dos consumidores na 
internet. Para compreender a trajetória das duas firmas, é necessário rever alguns aspectos econômicos de 
diversificação. 

3. Aspectos da diversificação 

 Dos estudos seminais sobre diversificação da firma, o trabalho de Penrose (1959) aponta o 
processo como aquele onde a firma, sem abandonar totalmente suas atividades produtivas originais, parte 
para a fabricação de outros produtos - suficientemente diversos daqueles que já fabricava e cuja produção 
implica diferentes programas de produção e distribuição. A diversificação compreende, portanto, 
incrementos na variedade de produtos finais, incrementos na integração vertical e incrementos no número 
de áreas básicas de produção nas quais a firma opera. 
 Conforme aponta Ruiz (2012), dentre as muitas perspectivas teóricas que tratam e abordam o tema 
de diversificação, a visão “baseada em recursos”, de “capacitações centrais” ou “coerência corporativa” 
são as mais adequadas para se pensar as estratégias das grandes firmas modernas. O conceito de base 
produtiva (PENROSE, 1959) procura explicar como a firma diversifica concentrando competências e 
capacidades centrais que sustentam a produção em si - e que geralmente servem para a produção de mais 
de um produto. 
 A empresa em si é um conjunto de recursos organizados administrativamente que procura crescer. 
As principais capacidades envolvem know-how técnico, reputação e reconhecimento da marca, bem como 
combinações de ativos, pessoas, valores culturais e processos organizacionais. Os recursos 
(conhecimento) são limitados e subutilizados. Por sua vez, a diversificação permite que determinadas 
competências ou capacidades centrais sejam reforçadas ou ampliadas (KIM; LEE; CHO, 2016) juntando 
capacidades complementares que explorem os recursos subutilizados e permitindo uma produção com 
menores custos e com maior valor no produto final (ZAHAVI, LAVIE, 2013). 
 Um dos pontos centrais da contribuição de Edith Penrose é no reconhecimento de recursos  
limitados e subutilizados que podem se expandir e melhorar a capacidade produtiva, procurando 
sobreviver em um cenário de concorrência. Devido as características da firma - que considera questões 
culturais e de conhecimento - os recursos não são alterados em curto prazo, exigindo tempo e se tornando 
um desafio inovativo tanto em termos de produto como em termos de processo. O conjunto de 
capacidades e recursos que a base produtiva de uma firma encontra, por meios organizacionais, é apenas 
uma maneira de diversas possíveis em administrar seus recursos e realizar determinada produção. 
 A firma, por sua vez, está sempre em busca de expansão interna (de recursos) e externa (para 
novos mercados), e depende diretamente da sua capacidade em replicar, inovar e gerenciar recursos 
(RUIZ, 2012). Para Penrose (1959), são três as motivações para uma firma diversificar: (i) quando a sua 
sólida posição de mercado gera recursos que superam os investimentos necessários para manter sua 



posição, encorajando aplicar em novas áreas que sejam mais promissoras; (ii) problemas específicos de 
demanda, como flutuações permanentes ou temporárias, onde a diversificação pode reduzir a oscilação 
dos lucros. Uma queda permanente pode refletir, por sua vez, mudanças tecnológicas, novos produtos e 
mudanças no gosto dos consumidores - compondo mais um fator para que a firma procure utilizar da 
melhor forma possível seus recursos e capacidades; (iii) a capacidade empreendedora e a pesquisa 
industrial abrem leques de possibilidades na criação de novos usos para velhos recursos bem como na 
inovação tecnológica em si. 
 A diversificação não ocorre de forma aleatória. Além das questões capacitativas já mencionadas, a 
firma como locus de acumulação de capital, isto é, agente face às circunstâncias do ambiente competitivo 
que se insere - estruturas de mercado e padrões de competição que influem no potencial de acumulação e 
no ritmo de crescimento gerado - situa-se em um arranjo histórico de recursos com específicas vantagens 
competitivas dentro de um ambiente concorrencial (BRITTO, 1993; RUIZ, 2012). São as bases 
produtivas e as áreas comerciais que definem e limitam o horizonte de crescimento de diversificação, 
onde investimentos em áreas distantes daquelas dominadas pela firma se tornam mais arriscados. A união 
e intersecção entre bases produtivas e áreas comerciais formam uma área de especialização, isto é, uma 
zona de competências. 
 Há, portanto, um direcionamento sobretudo em áreas similares produtivas e tecnológicas. A 
complexidade apresentada por Hidalgo et al (2007) elucida, em partes, essa questão, mostrando que há 
uma rede de bens mais prováveis de serem produzidos - e portanto co-exportados - que compartilhem 
características tecno-produtivas. As restrições ao  crescimento e diversificação da firma dependem de sua 
capacidade de replicar, inovar e gerenciar na sua área de especialização. A capacidade tende a ser 
decrescente quanto mais distante do núcleo de core business o investimento estiver (PRAHALAD E 
HAMEL, 1990; DOSI, TEECE E WINTER, 1992).  
 Vale pontuar a diferença entre crescimento e diversificação: investimentos que configurem 
somente uma reafirmação do mercado via aumento do estoque de ativos produtivos do core business que 
ampliam e consolidam capacitações já existentes são de crescimento da firma; por outro lado, aqueles que 
modificam a escala de capital e principalmente seu escopo, com novos produtos, novas formas de 
produção, clientes e fornecedores que somem às capacitações já existentes em contornos mais ousados, 
são considerados investimentos para a diversificação (RUIZ, 2012). 
 Dessa forma, Camargo e Coutinho (2008) conceituam quatro tipos de diversificação: 

1. Horizontal: novas atividades estão relacionadas com o core business da empresa, tendo como objetivo 
a ampliação da economia de escopo utilizando-se basicamente dos mesmos canais de distribuição e 
promoção, tendo menor vulnerabilidade à oscilação de demanda; 

2. Vertical (de integração): a firma, aproveitando alguns condicionantes tecnológicos, assume o controle 
de diferentes estágios da cadeia produtiva (tanto a montante quanto a jusante), com ganhos provenientes 
da diminuição do custo ou mesmo do transporte de material, melhorando economias de escala e de 
escopo. Apesar de criar barreiras à entrada contra novos produtores, torna a firma menos flexível às 
instabilidades dos mercados; 

3. Concêntrica: exploração do núcleo de competências da firma entrando em novos mercados diferentes 
dos originais. Requer grande capacidade de financiamento e estrutura tecnológica de peso; 

4. Conglomerado: redução progressiva de sinergia entre as atividades da empresa, podendo ser induzida 
por um nível muito específico de especialização e que envolve, devido a disparidade de atividades, 
grandes limites gerenciais e operacionais que são refletidos nos riscos de negócios da firma. 



  As plataformas digitais e sua posição dominante possibilita um aproveitamento das rendas 
advindas dos mercados "Tipping effects” para financiar a expansão e diversificação. Como mercado de 
alta tecnologia, suas estratégias devem passar pela manutenção da dianteira inovativa, expansão de 
ecossistemas de serviços que fidelize uma parcela significativa da demanda e diversificação que aprimore 
as capacidades originais. 

4. Diversificação nas plataformas digitais 

 A prática de fusão e aquisição (F&A) nas empresas de tecnologia se tornou comum, sobretudo nas 
Big Techs. Esse termo se refere às grandes empresas de tecnologia que tem na inovação o motor constante 
de redefinição de novos bens e serviço - algumas grandes firmas de tecnologia são centenárias, como o 
caso da Nokia, IBM e Toshiba. Contudo, o termo em geral se refere às cinco grandes (Big Five) que se 
originaram no vale do silício - Apple, Microsoft, Amazon, Google (Alphabet) e Facebook (Meta). 
 As duas firmas que esse trabalho se dirige concentram suas receitas, substancialmente, nas 
plataformas digitais. Alphabet teve cerca de 70% da sua receita originária de anúncios em plataformas em 
2019, sendo o Google o mecanismo de busca mais utilizado do planeta (PICKERT, 2022). A Meta, por 
sua vez, concentra 98,5% da sua receita na sua rede social Facebook, expandindo suas operações para 
outras áreas a partir de 2012 com a compra do Instagram (PICKERT, 2022). 
 As plataformas digitais, segmento fundamental na composição de receita da Alphabet e da Meta, 
são “tipping effects”, em outras palavras, tendem para um aproveitamento de renda devido sua posição 
monopolística. Nas últimas duas décadas isso é refletido no oferecimento de variados bens e serviços, e 
também em um complexo ecossistema para os consumidores. Justifica-se, nesse ponto, o que Petit e 
Teece (2021) apontam como “suprir a concorrência nascente” via F&A, onde algumas empresas de 
tecnologia registram um alto número dessas operações. 
 Mais recentemente, as “Killer acquisitions” ganharam atenção no debate do mercado americano. 
Não é um termo ou conceito novo, na verdade deriva-se da observação de padrões da indústria 
farmacêutica (CUNNINGHAM et al, 2020), que para o setor de tecnologia é posto como modalidade 
onde grandes empresas adquirem pequenas empresas com alto potencial tecnológico, barrando seu 
processo de inovação ao adquirir sua expertise e know-how. 
 Esse tipo de operação gera controvérsia tanto no impacto social e inovativo quanto na posição das 
autoridades reguladoras. O surgimento de mercados tecnológicos com criação de ativos valioso e controle 
no armazenamento e manipulação de dados - inserido no contexto digital de ecossistemas dinâmicos e 
interligados entre si - pode provocar mudanças profundas no curso da evolução industrial. 
 As big five procuram adquirir pequenas empresas - muitas delas startups - para expandir e manter 
o seu controle de mercado. O caso da aquisição do Instagram pelo Facebook é notório, uma vez que foi 
comprado pelo dobro do valor de mercado da época  - o que exemplifica o quanto as grandes firmas estão 3

dispostas a dispendiar num processo de F&A para reforçar sua posição de mercado. Como resposta, o 
congresso americano recomendou às autoridades antitruste que as Big Techs não devem controlar ou 
competir em negócios relacionados, para que não haja concentração ou dominância de nichos. Tanto 
Facebook quanto Google já responderam por processos de violações concorrenciais (RAHMAN, 2020). 
 A leitura dos danos sociais é diversa. Alguns autores apontam que esse tipo de ação pode gerar 
inovação duplicada ineficiente, uma vez que o alvo das grandes firmas são pequenas empresas com 
produtos e posições que podem ser uma ameaça competitiva (CUNNINGHAM et al, 2020). A perspectiva 
de ser adquirida por uma firma dominante desencoraja investidores a aplicar capital de risco nas zonas de 
“Killer acquisitions”, segundo Kamepalli et al (2020). A “aquisição matadora” ainda pode gerar dois tipos 
de efeitos: o desencorajamento de F&A alternativas e mais eficientes e a preferência, por parte dos 

 Estimado em US$ 1 bilhão (PICKERT, 2022)3



fundadores e donos da pequenas firmas, em uma saída de mercado de curto prazo ao invés de manter uma 
trajetória mais duradoura de crescimento autônomo devido os elevados valores ofertados pelas grandes 
firmas já estabelecidas e dominadoras (LEMLEY E McCREARY, 2020; PETIT, 2020; PARKER et al, 
2020). 
 Para Petit e Teece (2021) , apesar de atualmente parecer óbvia a nocividade da compra do 
Instagram pelo Facebook, uma década atrás não havia preparo institucional tão pouco compreensão 
teórica para tal. Os autores defendem que a estrutura que avalia a concorrência potencial deve fazê-lo 
através de uma lente de capacitações - recuperando os princípios básicos de expansão e crescimento da 
firma Penroseana. 
 Ironicamente, como aponta Rahman (2020), os defensores contrários a regulamentação defendem 
que isso inibiria a inovação, justificando o seu comportamento com base na sua contribuição na economia 
e na sociedade - como empresas fundamentais ao controle e disposição de dados - bem como o fluxo de 
investimento em P&D comprovados nas gerações de patentes. Além do que já foi expostos, ignoram que 
no mundo real as gigantes de tecnologia dispõe de vantagens em uma escala incomparável onde uma 
firma entrante dificilmente tem condições de competir, enquanto que as firmas dominantes já 
estabelecidas contam não apenas com um completo ecossistema de bens e serviços como condições 
tecnológicas e econômicas de manterem-se em cenários de adversidades muito maior que as firmas 
entrantes. Firmas de tecnologia mais antigas, como Nokia, não atingiram o nível de integração horizontal 
e vertical das atuais gigantes tecnológicas que dominam o mercado global com ações para além do fluxo 
de investimento em inovação - envolvendo estratégias que priorizam o crescimento para aproveitamento 
dos lucros ao invés de focar em resultados de preço ou tecnologia. 
 Ademais, Petit e Teece (2021) afirmam que as estruturas dinâmicas tornam algumas classes de 
aquisições menos problemáticas. Três regras básicas são observadas na literatura: a primeira, contra-
intuitiva, quanto maior o grau de alinhamento entre as firmas em fusão, maior o escopo de eficiências 
para resgatar uma concentração anticompetitiva, uma vez que a absorção de capacidades dinâmicas bem-
sucedidas é mais importante para as firmas que já desenvolveram um path of Learning do que para 
aquelas que já fecharam esse caminho; uma segunda regra se dirige a própria absorção das capacidades 
adquiridas, mais simples em empresas mais jovens - as empresas mais antigas possuem rotinas arraigadas 
difíceis de serem transmitidas; a terceira regra se refere ao risco de aquisição - menor quando a firma é 
uma startup nascente com reduzidas chances de sobrevivência em mercados concentrados. 
 As F&A das plataformas digitais tem como motivação principal o aumento de concentração de 
mercado e a consequente redução da competição, configurando muitas vezes em F&A do tipo horizontal. 
Os ecossistemas virtuais de bens e serviços exigem o controle dos mercados de dados, cada vez mais 
essenciais para a operacionalização das firmas dominantes. Em contrapartida, como são mercados 
“tipping effects” recentes, as atuais firmas dominantes já passaram por estágio de competição com outras 
possíveis motivações para F&A, como sinergias operacionais e gerenciais para maior esforço em pesquisa 
e desenvolvimento, uso dos mesmos insumos e transferência de tecnologia e conhecimento, como 
também razões gerenciais. 
  
5. O caso Google e Alphabet 

 O Google nasceu em 1998 como um projeto de pesquisa de doutoramento de Larry Page e Sergey 
Brin quando estudavam em Stanford. Até então, as ferramentas de busca retornavam resultados pela 
contagem de vezes que um determinado termo aparecia na primeira página. A abordagem do trabalho dos 
dois fundadores na universidade de Stanford propõe o PageRank, um algoritmo que mede a importância e 
relevância de um site pela quantidade e qualidade de links que apontam para ele (PAGE et al, 1999). 
 As capacidades e recursos nucleares do Google são de ferramentas de buscas para a internet - ao 
ponto dos fundadores escreverem uma dissertação sobre as propriedades matemáticas da conhecida World 



Wide Web, criada nos laboratórios do CERN no início dos anos 1990 por Tim Berners-Lee e  Robert 
Cailliau, revolucionando a interação dos computadores em rede em escala global (MOWERY E 
SIMCOE, 2002). Os estudantes de Stanford dedicaram seu trabalho “The Anatomy of a Large-Scale 
Hypertextual Web Search Engine” (1998) para descrever as propriedades técnicas de um buscador capaz 
de rastrear a web inteira e listar as páginas com base em relevância. 
 Antes mesmo de se chamar Google os fundadores criaram o buscador BackRub para utilizar os 
algoritmos do PageRank. O termo Googol - uma combinação binária de 1 seguido por 0 cem vezes - seria 
adotado posteriormente e ficaria nos servidores da própria universidade de Stanford  para ser registrado 4

apenas em setembro de 1997 como Google.com. O financiamento levantado de U$ 100 mil dólares em 
1998 por Andy Bechtolsheim, cofundador da Sun Microsystems, seria o marco inicial da Google - que 
ainda no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 se mudaria de sede até ocupar o endereço final em 
1600 Amphitheatre Parkway, em Mountain View, Califórnia (SFGATE, 2004). 
 O surgimento da Google acontecia no contexto da explosão das firmas "ponto com”, uma série de 
empresas digitais que aproveitaram o surgimento da internet no inicio doas anos 1990 como uma 
oportunidade de explorar diversos negócios - desde os primeiros navegadores, como o Netscape (1994), 
e-commerce como Amazon (1994), até portais como Yahoo (1994) (MOWERY E SIMCOE, 2002; TIGRE 
E NORONHA, 2013). Essas firmas se beneficiaram do amplo sistema nacional de inovação norte-
americano do pós guerra que envolve agentes públicos, privados, Governo e universidades na criação e 
estabelecimento de tecnologias e protocolos  fundamentais para a virada digital do final do século XX. 5

 Nessa explosão de empresas da internet o valor dos ativos da Nasdaq - principal índice de 
empresas tecnológicas do mundo - atingiu o seu pico, a famosa bolha das ponto com. Entre 1990 até o 
romper da bolha no início dos anos 2000, há um Frenesi do mercado financeiro que tem o seu ápice 
ultrapassando os 5 mil pontos do Nasdaq Composite (NASDAQ COMPOSITE, 2022). No início dos anos 
2000, com a crise da internet, diversas firmas faliram ou desapareceram com a reorientação dos ativos 
financeiros para investimentos mais seguros - como imóveis (TORRES FILHO, 2015).  
 Uma das principais rotas de crescimento da empresa foi de aquisição. Entre 2001 e 2006 o Google 
adquiriu mais de 26 empresas, em sua maior parte start-ups de tecnologia (SEKERLI E AKÇETIN, 
2018). Embora muitas dessas aquisições não estivessem em sua área inicial de atuação, a estratégia 
permitiu à empresa a entrada em novas áreas e mercados - sendo uma das primeiras a experimentar o 
modelo de publicidade em seus negócios com serviços de publicação como AdWords e AdSense. Apesar 
do seu serviço básico ser a busca online - o que tornou a empresa globalmente famosa - a expansão 
envolveu diferentes produtos e serviços de internet, tais como ferramentas de produtividade como gmail e 
Google Drive, produtos empresariais como Google Search Appliance e outros serviços como Google 
Notícias, Google Tradutor, Google Maps, etc (SEKERLI E AKÇETIN, 2018). 
 Em duas décadas o Google se fez presente em celulares, smartphones, computadores, sistemas 
operacionais, tradução online, navegadores, música, filme, internet em nuvem, dentre outros. Os mais de 
96 produtos oferecidos pela empresa são focados em tecnologias de ferramentas de busca, publicidade, e-
commerce e desenvolvimento de software móvel. A publicidade tem papel relevante na empresa, sendo 
responsável em 2016 por 88% de sua receita (SEKERLI E AKÇETIN, 2018). No relatório da Securities 
and Exchange Commission (2017) dos EUA, a empresa declara a sua intenção de gerar receita com 
publicidade através das suas plataformas. 

 Como google.stanford.edu4

 Pode-se apontar o protocolo TCP/IP, padrão da internet, colocado em domínio público e desenvolvido pelo departamento de 5

defesa americano, e o desenvolvimento dos semicondutores nos anos 1970, como bons exemplos (MOWERY E SIMCOE, 
2002)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Cailliau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Cailliau


Quadro 1: Principais aquisições do Google (2001-2017) 

Fonte: Elaboração própria a partir de Sekerli e Akçetin (2018). 

 As primeiras diversificações da Google, relacionadas com plataformas digitais, buscavam oferecer 
todo um ecossistema de serviços correlacionados, muitas vezes aprisionando os usuários devido a 
complementariedade do que se ofertava com um acesso universal (o gmail) - em um movimento de 
dominação e integração vertical onde a empresa controla desde os instrumentos de busca até a caixa de 
email e o próprio Browser, passando pelo programa de publicidade AdSense e chegando aos setores de 
eletrônicos. Ao mesmo tempo, F&A era uma ótima estratégia para a entrada em novos mercados e 
melhorias naqueles que a Google já operava, como por exemplo o acordo de ações no valor de US$ 1, 65 
Bilhões para adquirir o YouTube em 2006 ou a compra do SkyBox Imaging em junho de 2014 por US$ 
500 milhões para obter tecnologia de satélite e melhorar a precisão do Google maps (PINEDA, 2021). 

Figura 1: Valores das principais aquisições do Google 

Fonte: CBINSIGHTS (2019) 
  
 Uma das mais importantes aquisições do período foi o sistema operacional (SO) Android por US$ 
20 milhões em 2005, introduzindo firmemente a empresa no mercado de smartphones e tablets e 
competindo ao lado de sistemas operacionais como o iOS da apple, estendendo seu serviços ao mercado 
eletrônico e de usuários móveis. Com sistema em código aberto, atualmente o Android é o SO mais 
utilizado no mundo, sendo sistema padrão para além dos próprios dispositivos Google, para os aparelhos 
da Samsung, LG, Nokia e Motorola (PINEDA, 2021). 
 A tabela 1 trás o número das principais compras da empresa entre 2001-2017, enquanto que a 
figura 1 mostra as principais firmas adquiridas. O maior volume de aquisições acontece na década de 

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017

2 6 5 9 9 14 3 7 26 25 10 20 33 7 1



2010, com o maior número de compra em 2014. Parte significativa dessas aquisições estão fora do 
mercado original da empresa - o de instrumentos de busca. Segundo Harrison, gerente da Google, a 
expansão acontece como uma resposta ao ambiente (GRIFFITH, 2017), portanto não é estranho que a 
empresa rume cada vez mais para tecnologias da “Indústria 4.0”. Baseado no seu ecossistema Android, 
busca-se objetos mais inteligentes a partir da "internet das coisas", conectando casas, iluminações, 
equipamentos e transportes. O avanço do reconhecimento facial e de voz também é uma área de expansão 
para setores como bancário, de automóveis e eletrônicos para o lar (Google I/O 2016 - Keynote, 2016). 
 A compra da Nest (2014) tem como objetivo superar as dificuldades em se produzir tecnologias 
inteligentes, projetando tecnologias focadas em usuários para termostato e detectores de fumaça no 
ambiente doméstico, com papel de agregação tecnológica na “Internet das coisas”, incorporando Know-
How para outros projetos da empresa. Aqui retoma-se o risco das F&A para a inovação, podendo gerar 
inovações duplicadas ineficientes ou desencorajar investimentos em áreas onde o processo de “Killers 
Acquisition”seja dominante - com o agravante, nesse caso, das tecnologias da indústria 4.0 serem 
desenvolvidas nos últimos trinta anos (BRIXNER et al, 2019), colocando em risco um cenário 
possivelmente maior de concorrência e capacitações via concentração. Por outro lado, a Google afirma 
que a receita não advinda de anúncios, como no uso do Google Cloud, Google Play e vendas de 
Hardware, aumentou nos últimos anos - encorajando o investimento intensivo em P&D para atender 
usuários em diferentes mercados e expandir os negócios existentes. Ainda assim, nessa estratégia as F&A 
continuam sendo a regra empresarial (SEKERLI E AKÇETIN, 2018). 
 Para administrar os diferentes produtos e mercados, tão distantes das atividades originais da 
empresa, fundou-se a Alphabet no final de 2015, possuindo as seguintes principais subsidiárias: Google 
(tecnologia de internet), Calico (genética), Google X (pesquisa e desenvolvimento), Google 
Ventures (investimento em startups), Google Capital (investimento em empresas), Fiber (conexão via 
fibra ótica) e Nest (eletrônicos residenciais).  
 Os principais planos da empresa na segunda metade da década passa pelos três drivers da indústria 
4.0: físico, digital e biológico  (SCHWAB, 2016). A firma não apenas reconhece a importância em 6

dominar capacidades relacionadas com dados em nuvem, inteligência artificial e machine learning como 
já está agindo nesse sentido, como no lançamento da Visual Inspection AI que usa a visão computacional 
do Google Cloud para automatizar o processo de controle de qualidade, permitindo a detecção de defeitos 
antes do envio do produto para vendas (CIMM, 2021). 
 Aliás, a suíte de computação em nuvem Google Cloud, lançada em 2008 pela empresa, ocupa 
papel de destaque no avanço para as tecnologias 4.0, funcionando no mesmo ecossistema básico que 
fornece serviços como o buscador Google e a plataforma de vídeos Youtube, o Google Cloud tem 
serviços que vão além do armazenamento de dados, como o machine learning e inteligência artificial 
(GOOGLE I/O 2017-KEYNOTE, 2017). As capacidades e recursos de um buscador de internet ajudam 
na filtragem de dados e informações e na utilização dos melhores algoritmos. A Alphabet já tem parcerias 
com firmas como a Siemens e Renault para otimizar os processos de chão de fábrica e acelerar a 
digitalização empresarial. 
 Em suma, verifica-se inicialmente na Google uma expansão horizontal em torno do seu core 
business aumentando sua economia de escopo utilizando-se dos mesmos canais de distribuição e 
promoção devido suas limitações financeiras iniciais. Com o término da bolha da internet em meados dos 
anos 2000 e o IPO em Agosto de 2004, as operações de F&A aumentam significativamente, em um 
movimento de expansão vertical (de integração) focado em criar todo um ecossistema inter-relacionado e 
interdependente, operando desde Browser até caixas de mensagens. Nos anos 2010 o volume e velocidade 
de aquisições aumentam para novos mercados em produtos e serviços não similares que apresentam 

 Os drivers físicos são de fácil identificação, como veículos autônomos e impressão 3D. Já os Drivers digitais envolvem a 6

Internet das coisas (IoT), envolvendo interconexão digital de objetos cotidianos. Por sua vez, drivers biológicos envolvem, 
dentre outros fatores, nível de sequenciamento e genoma humano



algum tipo de sinergia - adquirindo empresas como Nest Labs, marcando sua entrada na automação 
residencial e na estratégia de dominação das tecnologias e capacitações da manufatura 4.0. 

Figura 2: A Alphabet e suas principais subsidiárias 

Fonte: CBINSIGHTS (2018) 

 Com as “Killers acquisitions” conseguiu incorporar Know-How e P&D - aumentando o seu poder 
de mercado de tal forma que chamou a atenção das autoridades americanas. Ações como essa podem 
gerar inovações duplicadas ou ineficientes e desencorajar investimentos nas áreas de “aquisição 
matadora” que poderiam resultar em F&A mais adequadas em termos de estrutura de mercado. Ainda 
assim, o Google está no topo entre as Big Techs em termos de dispêndio em P&D, tendo gasto em 2017 
em valores absolutos US$ 16 bilhões de dólares, algo em torno de 15% do percentual total de vendas 
(CBINSIGTHS, 2017). 
 Com grande parte da receita advinda de publicidade, a plataforma digital opera em todos os três 
segmentos reconhecidos pelo CADE (2021) - modelo de assinatura, modelo de publicidade e modelo de 
acesso aberto - combinando e recombinando os três modelos de negócios, mesmo que a maior fatia da 
receita esteja na área de publicidade - e a diversificação, nesse sentido, opera também como uma forma de 
explorar novas fontes de receitas nas três principais atividades de uma plataforma digital: ferramenta de 
busca, mídia social e agregadora de conteúdo. 
 Em meados dos anos 2015 é fundada a Alphabet, empresa responsável em controlar e direcionar 
as principais subsidiárias do que anteriormente era conhecido apenas como Google. Nesse sentido, 
estritamente como plataforma digital, o Google reforçou seu poder e domínio durante as duas últimas 
décadas, aproveitando-se dos ganhos financeiros de sua posição privilegiada para expandir-se, 
gradativamente, para setores mais distantes das suas atividades principais oriundas da sua fundação no 
final dos anos 1990. Atualmente a Alphabet tem interesse nos mais diversos tipos de tecnologia, desde 
computação em nuvem e inteligência artificial até biotecnologia, que podem ser comprovados no esforço 
patentário em reconhecimento de voz e machine learning (CBINSIGTHS, 2017). Tudo isso reforça o 



papel central da empresa como um grande player de tecnologia e, sobretudo, uma empresa altamente 
capilarizada com condições de se inserir e dominar outros mercados.  
  
6. O caso Facebook e Meta 

 Diferentemente do Google a rede social The Facebook surgiu após a explosão da bolha da 
internet, no início de Fevereiro de 2004, criada por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Chris Hughes e 
Dustin Moskovitz para ser uma brincadeira entre os estudantes da Universidade de Harvard, programando 
uma ferramenta que mostrava duas fotos lado a lado onde se podia escolher a mais atraente - nos EUA o 
jogo ficou conhecido como “hot or not”. Nesse período a plataforma era conhecida como Facemash e foi 
desenhada exclusivamente para os estudantes da universidade, mas com período curto de existência ainda 
no final de 2003 (SCHWARTZ, 2003; ZEEVI, 2013). 
 Em janeiro de 2004 Zuckerberg começa a definir um código que cumprisse as regras de segurança 
e privacidade de Harvard. Um mês depois era lançado o TheFacebook, tornando-se imediatamente 
midiático devido em partes as acusações da faculdade de violação de privacidade. No ano seguinte o 
domínio foi simplificado para Facebook, permitindo o acesso de mais de 800 instituições de ensino 
superior, incluindo liceus (ARRINGTON, 2005). 
 Em 2006 duas expansões são fundamentais para o Facebook: a permissão de acesso a mais de 22 
mil organizações comerciais e o alargamento definitivo para acesso de qualquer internauta com idade 
mínima de 13 anos e endereço de email válido. Disponível em mais de 70 línguas, cerca de 80% dos 
usuários da plataforma estão fora dos EUA (CORREIA E MOREIRA, 2014) e, embora inicialmente 
voltado para um público universitário, em 2010 registrou o maior crescimento de utilizadores maiores de 
34 anos, representando naquele momento 28% do total de usuários (FLETCHER, 2010). No auge de 
utilização, em 2016, a rede social contava com cerca de 2 bilhões de usuários ativos. Antes do seu IPO, 
que aconteceu em maio de 2012, Peter Thiel, Greylock Partners e Meritech Capital Partners investiram 
US$ 25 milhões em Abril de 2006, e a gigante Microsoft comprou 1,6% do site por US$ 240 milhões no 
final de 2007 - um indicativo de potencial na recente empresa de tecnologia (TELLER, 2006; G1, 2007). 
 As competências e capacidades centrais eram voltadas para as redes sociais, com base na sua 
popularidade e presença em instituições estudantis. Em geral a plataforma oferece simplificadamente 
interações sociais via murais públicos, envios de mensagens com diálogos privados e uma homepage que 
fornece toda informação específica relacionada com o utilizador, em tempo real (CORREIA E 
MOREIRA, 2014). Quando surgiu, o Facebook tinha concorrência de outras redes sociais como Orkut 
(2004) - de propriedade do Google e desativada em 2014 - e o Myspace (2003), do conglomerado de 
comunicações NewsCorp, de propriedade de Rupert Murdoch. 
 O domínio do Facebook não envolvia apenas uma instrumentalização social amigável e altamente 
interativa, mas também uma certeira exploração publicitária e comercial que começou com planos para 
adicionar classificados em sua plataforma. Atualmente o Face Ads - sistema de anúncios remunerados - é 
responsável por mais de 95% da composição de receita da empresa (PICKERT, 2022). A segmentação de 
anúncios por localização, idade, gênero e interesses particulares dos usuários se mostrou um sucesso 
comercial e publicitário. Em 2021 as receitas totais da companhia somaram US$ 29 bilhões entre julho e 
setembro, com um incremento de 35% e as receitas com publicidade somando US$ 28,27 bilhões desse 
total (PEREIRA, 2021).  
 No final da segunda metade dos anos 2000 o Facebook realiza uma série de aquisições, mas 
nenhuma de grande porte ou que desviasse substancialmente de suas atividades originais. Dentre as de 
destaque, a compra da Chai Labs em 2010 por US$ 10 milhões tinha como objetivo acelerar o fluxo de 
receita de publicidades, apostando na mão de obra especializada da empresa (HALLMAN, 2020). Para 
evitar violações de propriedade intelectual e aproveitar as patentes já existentes relacionadas com redes 



sociais, o Facebook pagou cerca de 40 milhões em um conjunto de valiosas patentes da Friendster 
(HALLMAN, 2020). 
 Mirando a expansão para publicidade móvel, três aquisições se destacam no início da década de 
2010: O SnapTu, desenvolvedor israelense adquirido num acordo em torno de US$ 70 milhões para 
implantar o aplicativo móvel do Facebook; rel8tion que deu acesso à publicidade hiper-local, melhorando 
a experiência do usuário via localização; e a Beluga, que forneceu ex-empregados altamente qualificados 
de uma companhia um pouco mais antiga - a Google (DOLATA, 2017; HALLMAN, 2020). Mas seria em 
2012 que o Facebook abriria os olhos das autoridades regulatórias mundiais na sua maior aquisição até 
então: o Instagram, rede social de compartilhamento de fotos, comprado por US$ 1 bilhão de dólares, 
operando com sua própria marca e com um aplicativo autônomo (DOLATA, 2017; HALLMAN, 2020). 
 Entre 2019-2020, em uma série de investigações antitruste no setor de tecnologia na US House 
Representatives (2020), foram descobertos emails internos do Facebook que, para o entendimento da 
empresa, a aquisição não era apenas uma complementariedade funcional em termos de filtro de 
fotografia, mas sim um concorrente direto em termos de redes sociais - podendo, dessa forma, neutralizar 
um concorrente em potencial ao mesmo tempo que complementava ferramentas em sua rede já existente. 

Figura 3: Valores das principais aquisições do Facebook 

Fonte: CBINSIGHTS (2019) 

 Aqui cabe ressaltar uma diferença importante entre Facebook e Google em termos de publicidade: 
a primeira empresa, em geral, atua na intermediação de anúncios visuais (fotografia,  postagem 
patrocinada e vídeos) enquanto que a segunda empresa tem um escopo mais amplo - e na verdade, um 
ecossistema mais complexo baseado na sua ferramenta original de busca que ganhou imensa capilaridade 
nos mais diversos tipos de aparelhos eletrônicos e ferramentas online (MOTTA, 2021). Do ponto de vista 
mundial, conforme Haucap e Heimeshoff (2014), apesar do Facebook ser de longe o líder do mercado em 
que atua, a sua presença não é tão dominante quanto a do Google em muitos países do mundo, com as 



redes sociais mostrando fortes flutuações de usuários quando comparada com uma ferramenta de busca, 
por exemplo. 
 Em Janeiro de 2014 o Facebook realiza a maior F&A da sua história, comprando o WhatsApp - 
aplicativo livre de mensagem instantânea - e consolidando ainda mais a sua presença em redes interativas. 
Mas seria outra aquisição, no mesmo ano, que começaria dar sinais de estratégia para outros mercados - 
sobretudo voltado para realidade virtual. Em março de 2014 o Facebook adquiri a Oculus VR, uma das 
grandes incursões da firma em um mercado distante do seu original, com exploração para além de receitas 
de publicidade, contando com uma subsidiária que produz aparelhos eletrônicos. Em parceria com a 
Samsung, o Facebook lançaria o Samsung Gear VR para os smartphones Galaxy (TWSJ, 2015). Ao 
comprar a pebbles - empresa desenvolvedora de software e hardware de captação de movimento - reforça 
seu interesse em realidade aumentada, virtual e mista  (DOLATA, 2017; HALLMAN, 2020 ). 7

 Ainda em 2014 a empresa sinaliza interesse em veículos autônomos, dois dias depois da compra 
da oculus, adquiri a ascenta - especializada no design de veículos não tripulados de alta  altitude (drones), 
por US$ 20 milhões. Em termos de indústria 4.0, o grande foco do Facebook é realidade aumentada, 
mista e realidade virtual, desenvolvendo softwares e hardwares para essas tecnologias, mas sem ignorar 
possíveis mercados em potencial, como veículos autônomos (DOLATA, 2017; HALLMAN, 2020). No 
dia 28 de Outubro de 2021, Mark Zuckerberg anunciou a mudança de nome da controladora das suas 
empresas para Meta, em referência ao metaverso. Conceito amplo, que apareceu pela primeira vez no 
livro de ficção de 1992 Snow Cash, de Neal Stephenson, refere-se, ao menos no caso de Zuckerberg, a 
firma que irá administrar as demais subsidiárias - incluindo o Facebook - objetivando uma interação 
virtual via avatares em um amplo universo digital que inclui moedas e acessórios. 
 A firma consolidou suas operações publicitárias enquanto se mantinha na dianteira das redes 
sociais. A forma de divulgação e localização de usuários, aliada ao cruzamento de dados e informações 
que justificavam o sucesso do Facebook, colocam nas mãos da empresa um controle singular - não apenas 
publicitário, mas de manipulação de dados. Ao aproximar pessoas, empresas e propagandas, aproxima 
áreas de interesses offline ao mundo online (AMANTE, 2014). Ao partir para atividades distantes do seu 
negócio inicial, se encaminha para as tecnologias 4.0 utilizando parte de seu Know-How original de 
interação social. 

7. Conclusão 

 O quadro 2 representa um resumo das firmas discutidas até aqui. Na tipificação das plataformas 
digitais, o Google opera substancialmente como ferramenta de busca enquanto o Facebook nasceu como 
rede social. Ambas intercalam os três tipos mais comuns de modelo de negócios: assinatura, publicidade e 
acesso aberto. A maior parte de suas receitas se originam de anúncios. Como "Tipping effects", 
aproveitaram-se de suas posições dominantes de mercado para praticar o tipo de F&A denominado "Killer 
Acquisitions”, neutralizando os potenciais concorrentes ao mesmo tempo que agregam novas 
capacitações. 

 Segundo Brixner et al (2019), dispositivos de realidade virtual capturam movimentos em um espaço tridimensional; já os 7

dispositivos de realidade aumentada localizam objetos tridimensionais usando o espaço real como referência; Por fim, a 
realidade mista combina as anteriores.  



Quadro 2: Resumo das empresas analisadas 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dolata (2017) 

 A diversificação em início ocorre horizontalmente, potencializando o seu core business  e 
ampliando o escopo utilizando-se basicamente os mesmos meios de promoção. Com o tempo, tanto 
Google quanto Facebook aproveitam alguns condicionantes tecnológicos para assumir o controle de 
diferentes estágios da cadeia produtiva - na criação de complexos ecossistemas numa diversificação 
vertical de integração. Esse movimento acaba reforçando a participação de ambas as firmas em suas 
competências originais, ao mesmo tempo fortalecem suas posições de mercado. Nos anos 2010 ocorre 
uma incursão concêntrica, explorando núcleos de competências para entrar em novos mercados diferentes 
dos originais - no caso do Google para mercados e tecnologias que envolvam internet das coisas e 
inteligência artificial, enquanto que o Facebook expressa interesse nas áreas de realidade aumentada, 
virtual, mista e veículos autônomos. 
 A expansão para mercados das tecnologias da indústria 4.0 exige capacidade tecnológica e 
volumosos financiamentos, o que é viabilizado pela posição que ambas firmas mantém em seus mercados 
originais. Mostra-se coerente com suas capacitações centrais - a Google transformando-se em subsidiária 
da Alphabet, que aproveita as atividades originais de busca , algoritmos inteligentes e um amplo 
ecossistema para avançar em ramos como de inteligência artificial e internet das coisas; o mesmo ocorre 
com o Facebook, utilizando seu Know-How para fundar a meta e escalar relações sociais em novos níveis 
tecnológicos. 
 A ampliação das plataformas em termos de mercados e produtos também reflete em novas fontes 
de receitas que não sejam vinculadas com anúncios e publicidades. Ademais, apresentam a característica 
comum na relevância do controle e da manipulação de dados e informações na configuração econômica e 
social das tecnologias recentes. Esse trabalho abre possibilidades de aprofundamento na diversificação 
para as tecnologias da indústria 4.0, bem como nos impactos em termos de estrutura de mercado que 
firmas desse porte e com essas ações tem no panorama competitivo global. 
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