
O DINHEIRO
ESCONDIDO
DA INTERNET
Produtos que não estão nas lojas porque
vendem pouco são uma fatia cada vez
maior do comércio eletrônico

Sérgio Teixeira Jr.

E M QUALQUER LOCADORA DO PAÍS,
seja ela de bairro ou parte de uma
rede internacional, como a Block-
buster, o espaço nobre logo na en-

trada é reservado aos sucessos de bilhete-
ria que acabaram de sair em DVD. Os fil-
mes nacionais ficam no fundo da loja. reu-
nidos numa única classificação. A de fil-
mes nacionais, claro. Pornochanchadas e
comédias de Mazzaropi dividem o espaço
com clássicos e com a nova onda do cine-
ma brasileiro. Quem procura musicais da

Vera Cruz ou documentários nacionais ra-
ros tem grande chance de deixar a loja frus-
trado. Nem poderia ser diferente. Uma lo-
cadora funciona de acordo com a lógica
clássica dos hits: 80% dos lucros vêm de
20% dos títulos. Manter em exposição fil-
mes que não têm saída daria prejuízo na
certa. Mas essa lógica não funciona na in-
ternet. Na rede, a soma de todos os gostos
individuais de milhões de pessoas pode ser
um negócio tão grande — ou até maior—
que o dos best-sellers. Essa é a mais nova

Centro de distribuição da Amazon: o site

idéia a chacoalhar algumas crenças esta-
belecidas dos negócios. Para descrevê-la,
o mais novo fetiche no Vale do Silício —
a rneca mundial da web — é usar a expres-
são "cauda longa", que representa o con-
junto daqueles produtos que vendem pou-
co, mas crescem à mesma velocidade do
comércio eletrônico e — quando somados
— começam a dar muito dinheiro.

O termo não é novo. Surgiu entre os es-
tatísticos para determinar um conjunto de
itens que aparecem com menos freqüên-
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ganha cada vez mais dinheiro com títulos que só estão à venda na internet

cia em determinado universo. Um exem-
plo: na língua portuguesa, palavras como
"carro" e "casa" são muito utilizadas. Ou-
tras, como "obséquio" e "ósculo". são mui-
to menos freqüentes, mas muito mais nu-
merosas. No fim do ano passado, a cauda
longa ganhou um novo significado nos ne-
gócios. O jornalista americano Chris An-
derson, editor-chefe da revista de tecnolo-
gia Wired, escreveu um artigo em que apon-
tava o tamanho da cauda longa nas transa-
ções online. No artigo, citava o exemplo

clássico das livrarias. As maiores lojas da
cadeia Barnes & Noble têm no máximo
130 000 títulos à venda. Mas, na Ama-
zon.com, que não tem Emites de espaço,
um terço das receitas vem de livros que não
estão entre os 130000
mais vendidos. Com a mú-
sica, o tamanho dessa lon-
ga cauda de produtos obs-
curos é ainda maior. Mais
da metade do faturamento
do Rhapsody, uma espé-
cie de rádio online sob de-
manda, vem de faixas que
não estão entre as 10 000
mais procuradas. Há de-
manda para mais da meta-
de do acervo disponível —
400 000 músicas são bai-
xadas pelo menos uma vez
por mês. Por menos conhe-
cida que seja. cada nova
música que entra no siste-
ma tem audiência, Eis o ar-
gumento de Anderson: produtos de nicho,
mesmo que vendam pouco isoladamente,
podem ser um ótimo negócio quando reu-
nidos. É a antítese da escala.

Não é de hoje que se conhece a vanta-
gem do comércio eletrônico em relação ao
varejo tradicional no que diz respeito à va-

Anderson, da Wired:
nichos que dão lucro

riedade da oferta. Essa foi uma das frases
mais repetidas no tempo da bolha ponto-
com. Mas o impacto disso só agora come-
ça a ser medido e compreendido. Para An-
derson. trata-se de uma mudança muito
maior que a mera conveniência do comér-
cio digital. "Não estamos falando apenas
de livrarias online, e sim de um novo mo-
delo econômico para as indústrias de mí-
dia e entretenimento que só agora está mos-
trando sua forca", diz ele. Para o jornalis-
ta, que pretende transformar a idéia em um
livro previsto para o início do ano que vem.
não adianta investir tudo em campeões de
audiência — ou seja, tentar descobrir o que
o mercado quer. Vale mais a pena lançar
tudo o que for possível e, a partir daí, en-
contrar uma demanda inesperada.

Uma empresa que cresce em boa parte
graças à cauda longa é a locadora online
americana Netflix, A empresa tem o maior
catálogo do planeta. São 50 000 filmes, 12
vezes o que se encontra numa locadora tra-
dicional. Além dos arrasa-quarteirões de
Hollywood, a Netflix oferece uma seleção
de documentários incomparável. A empre-
sa foi responsável por metade das locações
de Na Captura dos Friedmans. que mos-
tra a história de uma família arruinada por
acusações de pedofilia. Foi o sucesso des-
se tipo de documentário na Netflix que con-

venceu a rede de TV públi-
ca PBS a lançar em DVD
um filme como Daughter
from Danang, que, apesar
da indicação ao Oscar e do
prêmio de melhor docu-
mentário do festival de Sun-
dance. não era visto como
um título economicamente
viável no mercado de loca-
ção. Em troca de exclusivi-
dade na distribuição, a Net-
flix se encarregou dos cus-
tos de produção. O filme se
tornou um dos documentá-
rios mais procurados pelos
clientes da locadora e sig-
nificou milhares de loca-
ções que simplesmente não

existiriam se a PBS tivesse seguido a lógi-
ca tradicional da indústria: estimar a de-
manda e fazer uma complicada conta so-
bre a viabilidade do produto. No Brasil, a
recém-inaugurada Flex Filmes pretende
seguir o mesmo modelo. A locadora onli-
ne — que, por enquanto, só atende na ci-
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dade de São Paulo—já tem 5 000 títulos.
Os filmes nacionais estão divididos em 16
gêneros. Pode-se buscar também pela pre-
miação em 22 festivais diferentes ou ain-
da seguir as recomendações de um siste-
ma automático que se baseia nos hábitos
do cliente para sugerir um novo título. "Fil-
me bom não é necessariamente sucesso ou
lançamento", diz Luciano Castiel, que fez
carreira num banco de investimentos an-
tes de fundai" a Flex Filmes. "É aquele que
corresponde ao gosto do cliente."

A cauda longa, porém, só se torna um
negócio se os produtos que a compõem pu-
derem ser encontrados pelo comprador in-
teressado. Aí entram em cena outras duas
vantagens que as lojas virtuais têm sobre
suas concorrentes físicas. A primeira de-
las é a busca. "Nossa página mais acessa-
da é a área de busca", diz Sérgio Herz, di-
retor da Livraria Cultura. "O cliente sabe
o que quer, só precisa encontrar no site."
Entre livros nacionais e importados, a Cul-
tura oferece l milhão de títulos—a maio-
ria fica nos estoques das próprias editoras.
Sem urna ferramenta de pesquisa eficien-
te, capaz de organizai' e exibir as informa-
ções certas para a pessoa certa, a longa cau-
da viraria um prejuízo. A outra vantagem
da internet é o que se chama de filtragem
colaborativa, no jargão do Vale do Silício,
ou simplesmente boca-a-boca. Com base
nas recomendações de outros usuários e
no padrão de compras do cliente, os siste-
mas indicam produtos que
também possam ser de

seu interesse. É fácil começar uma busca
por um best-seller como O Código da Vim-
ci e terminar num livro desconhecido. O
sistema de resenhas dos próprios consumi-
dores é tão importante que foi patenteado
pela Amazon.com recentemente.

Os negócios da cauda longa têm ainda
uma característica importante. "As mar-
gens de lucro são melhores", diz André
Shinohara, diretor comercial e de marke-
ting do Submarino. Nos títulos de alta ven-
dagem, como um novo livro da série Harry
Potter, os varejistas acabam entrando nu-
ma guerra de preços. Nos títulos de me-
nor interesse, esse efeito inexiste. Graças
a esse tipo de vantagem, a idéia da cauda
longa tem gerado uma movimentação co-
mo há muito não se via em torno do co-
mércio eletrônico. O artigo da Wired tor-
nou-se o texto mais comentado nos 12 anos
de história da revista. Investidores de ris-

co, empreendedores e
blogueiros ajudaram a

espalhar o conceito
pelo mundo. Ape-
sar de ter surgido
na indústria de en-
tretenimento, a
idéia tem se es-

Reed Hastings, da
Netflix: lucro com
os documentários
e filmes de arte

palhado para os setores mais inusitados,
como o mercado de ações. A Bolsa de Va-
lores de São Paulo lançou, em 1999, um
programa que permite que qualquer pes-
soa compre e venda ações pela web. Ho-
je, há quase 40 000 cadastrados. "Desse
total, um terço são pessoas que estariam
fora do mercado de capitais", diz Ricardo
Pinto Nogueira, superintendente de ope-
rações da Bovespa. Juntos, os cidadãos-
operadores são responsáveis por 17% das
negociações fechadas no pregão eletrôni-
co e por 6% do volume de recursos. Ou-
tro exemplo é o Google, cuja receita de
6,5 bilhões de dólares neste ano virá. em
sua maioria de pequenas e médias empre-
sas que nunca tiveram a chance de fazer
campanhas publicitárias, mas têm condi-
ções de comprar links atrelados aos resul-
tados das buscas dos internautas. O pró-
prio presidente executivo da empresa. Eric
Schmidt, declarou que o Google é uma
empresa que aposta na cauda longa.

As empresas de comunicação, diga-se,
também começam a enxergar essa oportu-
nidade. Jornais e revistas cada vez mais
disputam a atenção dos leitores com os
blogs. Emissoras de rádio têm a nova con-
corrência dos podcasts. Os milhões de pes-
soas que produzem conteúdo na internet
são um novo e importante desafio para a
mídia. Mas, de acordo com Anderson. se-
rá nos mercados de livro, cinema e rnúsi-
ca que a cauda longa terá o maior efeito
transformador. A idéia de que o mundo in-
teiro assista a O Senhor dos Anéis, leia
Harry Potter e ouça Madonna, embora pa-
reça natural, é recente. Antes do rádio e da
televisão, não existiam tais fenômenos glo-
bais. Eles são produto da ineficiência de
distribuição dos bens físicos e da escassez.
Sobram livros, filmes e discos, faltam pra-
teleiras, telas de cinema e estações de rá-
dio. Com a internet, há espaço de sobra.
Os hits não vão deixar de existir, argumen-
ta Anderson, mas talvez tenham menos im-
portância cultural e econômica. As empre-
sas terão de fugir do gosto médio e apren-
der a identificar e cultivar nichos. "Se a in-
dústria do entretenimento do século 20 era

toda baseada em hits, no século
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será igualmente baseada
em fracassos."




