
Empresas em setores como o bancário e o de comunicações
ganham dinheiro ao unir mercados de lados distintos de sua
rede de clientes — consumidores e anunciantes, por exemplo.
Sua natureza singular exige uma nova abordagem à estratégia.

Thomas Eisenmann, Geoffrey Parker e Marshall W. Van Aistyne

S
E F I Z E S S E UMA L I S T A de grandes produtos e
serviços que redefiniram o cenário mundial de ne-
gócios, o leitor veria que muitos fizeram a ponte
entre dois grupos de usuários em uma rede. Um
exemplo? Qual foi a inovação mais importante

na arena de serviços financeiros desde a 2a Guerra Mundial?
Para muitos, é o cartão de crédito, que une consumidores
e comerciantes. Jornais, planos de saúde e sistemas opera-
cionais de computador também atendem o que econo-
mistas chamam de mercados de dois lados ou redes de dois
lados. O jornal, por exemplo, une leitores e anunciantes; o
plano de saúde liga o paciente a uma rede de profissio-
nais da medicina, e vice-versa; o sistema operacional co-
necta o usuário do computador a criadores de aplicativos.

Produtos e serviços que reúnem grupos de usuários em
redes de dois lados são plataformas — e garantem infra-es-
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trutura e normas que facilitam as transações entre ambos.
Podem assumir várias formas. Em certos casos, a platafor-
ma depende de um produto concreto, como o cartão de
crédito do consumidor e os terminais de autorização do co-
mércio. Em outros, são locais nos quais o serviço é prestado,
como o shopping center ou websites como Monster e eBay.

Em muitos setores, redes de dois lados dividem espaço
com uma linha tradicional de produtos e serviços. Uma
rede dessas, contudo, apresenta diferenças fundamentais
em relação aos demais negócios. Na cadeia de valor tra-
dicional o valor avança da esquerda para a direita: à es-
querda da empresa fica o custo; à direita, a receita. Em
redes de dois lados, ambos estão tanto à esquerda como
à direita, pois em cada lado da plataforma há um grupo
distinto de usuários. A plataforma tem custos para servir
ambos os grupos e pode obter receita com os dois, embo-
ra iremos ver que um lado em geral é subsidiado.

mais em P&D ou derrubar preços, expulsando rivais
mais fracos. É por isso que um setor maduro com redes
de dois lados costuma ser dominado por um punhado
de plataformas grandes, como na indústria de cartões de
crédito. Em casos extremos, como no de sistemas opera-
cionais de micros, uma única empresa é vencedora, de-
tendo quase todo o mercado.

Plataformas voltadas a redes de dois lados não são no-
vidade. Petrolíferas e fabricantes de veículos há muito
unem donos de carros a gasolina e postos de combustíveis
em uma rede bem estabelecida. Contudo, graças sobretu-
do à tecnologia, houve uma proliferação de plataformas
nos últimos anos. Surgiram novas (o Google, por exem-
plo, une anunciantes e quem faz buscas na internet), e
negócios tradicionais foram reconfigurados como plata-
formas (o mercado de varejo de eletricidade, por exem-
plo, evolui para plataformas que casam clientes com

Na cadeia de valor tradicional o valor avança da esquerda para a direita:
à esquerda da empresa fica o custo; à direita, a receita. Em redes de
dois lados, AMBOS ESTÃO TANTO À ESQUERDA COMO À DIREITA.

Um grupo é atraído para o outro, fenómeno que eco-
nomistas chamam de efeito de rede. No caso de redes de
dois lados, o valor da plataforma para um usuário de-
pende muito do total de usuários no outro lado da rede
— valor que sobe à medida que a plataforma casa a de-
manda dos dois lados. Quem projeta videogames, por
exemplo, vai criar jogos somente para plataformas dota-
das de uma massa crítica de jogadores, pois precisa de
uma base suficientemente vasta de clientes para reaver
o custo inicial de programação. Já o jogador prefere pla-
taformas com a maior variedade de games.

Devido ao efeito de rede, a plataforma de sucesso traz
retornos maiores ao crescer em escala. Um usuário pa-
gará mais pelo acesso a uma rede maior; com a ex-
pansão da base de usuários, a margem sobe. Isso
distingue plataformas de rede da maioria das áreas típi-
cas de manufatura e serviços. Em negócios tradicionais,
o crescimento além de um certo ponto em geral traz re-
tornos decrescentes: conquistar novos clientes fica mais
difícil à medida que menos, e não mais gente, acha atra-
ente a proposta de valor da empresa.

Graças à promessa de retornos crescentes, a disputa
em redes de dois lados pode ser acirrada. O líder de uma
plataforma pode usar as margens maiores para investir

produtores de energia específicos, permitindo que optem
por algo mais barato, como o carvão, ou mais caro, como
a energia renovável). Mas, apesar de todo o potencial vis-
lumbrado, quem opera plataformas pena para formar e
sustentar uma rede de dois lados — dificuldade nascida
de um erro comum: ao formular estratégias para redes de
dois lados, muitos gestores usam premissas e paradigmas
válidos para produtos sem efeitos de rede. Com isso, aca-
bam tomando decisões totalmente inadequadas para a ló-
gica económica do setor em pauta.

Nas páginas seguintes exploramos teorias recentes1

para mostrar ao executivo como enfrentar os desafios de
redes de dois lados. Partimos de uma análise dos fatores
que é preciso considerar na hora de conceber um mode-
lo de negócios de plataformas. A principal decisão aqui
está ligada a preços. Conforme dissemos, quem oferece
plataformas para redes de dois lados pode obter receita
dos dois lados. Na maioria dos casos, porém, faz sentido
subsidiar certos usuários. A grande dúvida estratégica é
saber que lado subsidiar, e por quanto tempo.

O passo seguinte é descobrir como administrar a dinâ-
mica do vencedor-leva-tudo. Muitos setores com redes de
dois lados são servidos quase exclusivamente por uma
única plataforma. Em certos casos uma única empresa
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visitante do Center for eBusiness do MIT, em Cambridge, Massachusetts.
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controla a plataforma — é o caso dos leilões da eBay e
do Windows da Microsoft. Em outros, várias empresas
partilham a plataforma dominante. É o que ocorre com
os padrões de DVD e fax ou, no mercado imobiliário,
com uma lista regional de imóveis partilhada (veja o
quadro "Exemplos de redes de dois lados"). Quando é
provável que um setor em rede seja servido por uma só
plataforma, a decisão a ser tomada tem implicações defi-
nitivas para a empresa: deve lutar para ter o controle ex-
clusivo da plataforma ou dividir o espólio com as rivais?

Tendo derrotado as adversárias, um operador de pla-
taforma não pode repousar sobre os louros. É considerá-
vel a concorrência que enfrentará de grandes empresas
de mercados adjacentes, dotadas da capacidade de ofere-
cer pacotes com várias plataformas. Na parte final trata-
remos desse desafio e faremos sugestões a empresas
diante dele. Como veremos, sair na frente e crescer de-
pressa não são, necessariamente, as decisões certas.

Desafio:
Definir preços na plataforma

Em setores disputados os preços em geral são ditados pelo
custo marginal de produção de uma unidade adicional e
as margens tendem a ser exíguas. Em setores com altas
barreiras à entrada, o teto dos preços é ditado por aquilo
que o cliente está disposto a pagar e as margens em geral
são maiores.

Em redes de dois lados, a questão é mais complicada.
Quem opera uma plataforma precisa definir preços para
cada lado, computando o impacto no crescimento e no
nível de preços aceito no outro lado. Em geral, uma rede
dessas tem um lado "subsidiado" — ou seja, um grupo de
usuários que, em altos volumes, é altamente valorizado
pelo lado "pagante", o outro grupo de usuários. Já que o
número de usuários no lado subsidiado é crucial para a
geração de fortes efeitos de rede, o operador da platafor-

EXEMPLOS DE REDES DE DOIS LADOS
Insights sobre a lógica económica de redes de dois lados valem pa-

ra muitos setores. Quando uma plataforma — produtos e serviços

que fazem a ponte entre dois grupos de usuários — é exclusiva,

invariavelmente há um lado subsidiado e um lado pagante. Em"

troca do acesso a um número maior de pacientes, por exemplo,

muitos médicos filiam-se à rede de um plano de saúde ainda que,

com isso, recebam menos por consulta.

Em redes com plataformas compartilhadas em geral não há

lado subsidiado. É que é difícil recuperar o subsídio se é preciso

dividir com rivais a receita obtida no lado pagante. Para evitar o

problema, certos corretores de imóveis nos EUA dividem meio

a meio a comissão de venda. Tampouco há subsídio se operado-

res de plataformas comuns não têm poder de definir preços nos

dois lados da rede, como no caso de combustíveis para veículos.
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Em redes de dois lados, determinar preços é mais complicado.
r

E preciso definir um preço para cada lado, computando o impacto
no crescimento e no NÍVEL DE PREÇOS ACEITO NO OUTRO LADO.

ma cobra, dele, menos do que cobraria se o lado subsidia-
do fosse visto como um mercado independente. Já o lado
pagante paga mais do que se fosse independente. A meta
é gerar efeitos de rede "translaterais": se o operador da
plataforma atrair um número suficiente de usuários sub-
sidiados, o lado pagante estará disposto a pagar alto pelo
acesso a eles. Um efeito de rede translateral funciona
ainda na direção inversa. A presença de usuários no lado
pagante torna a plataforma mais atraente para usuários
no lado subsidiado, fazendo crescer ainda mais seu volu-
me. O desafio para quem opera a plataforma e tem
poder de fixar preços em ambos os lados é determinar
em que medida promover a expansão de um grupo por
meio de subsídios e que prémio cobrar do outro lado
pelo privilégio do acesso àquele outro grupo.

A formação de preços é complicada ainda mais por
efeitos de rede "intralaterais", surgidos quando a con-
quista de clientes em um lado ajuda a atrair ainda mais
usuários para aquele lado. Se mais e mais gente compra
um aparelho Playstation, por exemplo, fica mais fácil
para os novos usuários trocar games com amigos ou
achar parceiros para jogar online. Para economistas, tal
padrão é um efeito de rede intralateral positivo (efeitos
de rede intralaterais podem ser negativos; veja no qua-
dro "A dinâmica de redes de dois lados" como um efeito
de rede pode atrair ou afugentar usuários).

Nem sempre é óbvio que lado a plataforma deve sub-
sidiar, se é que deve, e de qual deveria cobrar. Durante a
febre das pontocom, por exemplo, mercados nascentes
de B2B não sabiam se cobravam tarifas de compradores,
de vendedores ou de ambos, e nem como dividir o preço
entre assinaturas fixas e taxas variáveis por transação
(veja o quadro "Redes similares, preços distintos" para
um exemplo de como redes aparentemente similares
podem exigir estratégias de preço bem diferentes).

Para tomar a decisão certa no quesito preços a opera-
dora de plataformas deve analisar atentamente os seguin-
tes fatores:

Capacidade de gerar efeitos de rede translaterais. A
boa ação da empresa será infrutífera se o lado subsidiado
da rede puder efetuar transações com o lado pagante de
uma plataforma rival. Foi o que ocorreu com a Netscape,
que subsidiou seu browser ao grande público na esperança
de vender servidores de internet a empresas que operavam
websites. Só que uma operadora dessas não tinha de com-

prar o servidor da Netscape para enviar páginas à grande
base de usuários do navegador da Netscape; qualquer
servidor rival de internet servia.

Sensibilidade do usuário ao preço. Em geral, faz senti-
do subsidiar o lado da rede mais sensível ao preço e cobrar
do lado no qual a demanda sobe com mais força em respos-
ta ao crescimento do outro lado. A Adobe segue essa norma
com o software Acrobat. O Acrobat exibe um documento
eletrônico no formato PDF (Portable Document Format),
padrão universal que pode ser impresso ou visualizado exa-
tamente como criado pelo aplicativo original. A rede do
PDF tem dois grupos de usuários: o gerador, que cria docu-
mentos, e o leitor, que os visualiza. Cada um usa um softwa-
re distinto. O grupo leitor é altamente sensível a preços e
não paga nada pelo software. Se tivesse de pagar, ainda que
pouco, a base de 500 milhões de usuários do Adobe Reader

A DINÂMICA DE REDES
DE DOIS LADOS
Em redes de dois lados toda transação ocorre por meio de
uma relação triangular. Dois grupos de usuários — os

"lados" da rede — interagem entre si através de um ou
mais intermediários. Estes são os operadores da plata-

forma, que abarca uma arquitetura (produtos, serviços e

infra-estrutura que viabilizam a interaçãoentre usuários)

e uma série de normas (protocolos, direitos e estrutura de

preços que regem as transações). Tais plataformas pro-

duzem dois tipos de efeito de rede, positivos ou negativos.

Um deles é o efeito intralateral. Aqui, o aumento no vo-

lume de usuários em um lado da rede a torna mais ou

menos valiosa para usuários no mesmo lado. O outro efeito
é o translateral. Nele, um maior número de usuários em
um lado da rede a torna mais ou menos valiosa para

usuários do outro lado. Embora costume ser positivo, o
efeito de rede translateral pode ser negativo (quando o

públicodaTVquer menoscomerciais.digamos). Um efeito

de rede intralateral costuma ser negativo (quando vende-

dores em uma bolsa B2B querem menos rivais), mas pode

ser positivo (quando usuários do Xbox,da Microsoft, aplau-

dem a possibilidade de jogar com amigos).
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seria muito menor. Já o grupo gerador,
que preza muito esse imenso público,
paga pelo software. Se a Adobe invertesse
a tática, cobrando do leitor e subsidiando
o gerador, a rede desmoronaria. Os gera-
dores são menos sensíveis a preços, de
modo que um software grátis não aumen-
taria muito o grupo. Mais ao ponto, o lei-
tor não pagaria muito pelo acesso a uma
base maior de geradores de PDFs.

Sensibilidade do usuário à qualidade.
A alta sensibilidade à qualidade também
indica que lado deve ser subsidiado. Essa
fórmula de formação de preços pode ir
contra a intuição. Em vez de cobrar do
lado que exige a qualidade, cobra-se do
lado que garante a qualidade. É uma estra-
tégia evidente em videogames. Para pro-
duzir games de alta qualidade, um pro-
gramador tem enormes custos fixos. Para
amortizar tal custo, precisa ter certeza de
que a plataforma tem muitos usuários.
Daí a necessidade do subsídio ao usuário.
Quem opera a plataforma garante que os
programadores obedeçam a altos padrões
de qualidade com contratos rígidos de li-
cenciamento e a cobrança de altos royal-
ties. Esse "imposto" não é repassado a
usuários: o programador cobra o maior
preço tolerado pelo mercado, seja qual for
o royalty — o que ajuda a eliminar games
de qualidade marginal. Uma vez somado o
"imposto", games com baixa perspectiva
de vendas são incapazes de gerar margem suficiente para
cobrir os custos fixos — e acabam nem sendo produzidos.

Custos da estratégia. É mais fácil tomar decisões ligadas
a preços quando cada novo usuário do lado subsidiado custa
praticamente zero à operadora da plataforma. É o caso
quando o subsídio envolve um artigo digital, como softwa-
re, ou um serviço barato, como a capacidade ociosa de com-
putadores. Já se o produto doado tem custo unitário
considerável (caso de bens tangíveis), o operador da plata-
forma deve ter mais cautela. Se o lado pagante não mostrar
forte inclinação a pagar, uma estratégia de subsídio com
alto custo variável pode rapidamente gerar altas perdas. A
FreePC aprendeu a lição em 1999 ao fornecer computado-
res e acesso à internet de graça a quem aceitasse receber
anúncios via internet que não podiam ser minimizados
nem fechados. Infelizmente, poucas empresas queriam atin-
gir um público tão preocupado com o bolso. A FreePC desis-
tiu da tática depois de um prejuízo de US$ 8o milhões.

Efeitos de rede i nt ra l ate ra i s. Às vezes, o melhor é ex-
cluir intencionalmente certos usuários da rede. Em geral o
crescimento da base de usuários em qualquer dos lados é bem
visto pelo operador da plataforma, pois estimula o cresci-

•

mento no outro lado. Só que, além de efeitos de rede trans-
laterais positivos, é preciso avaliar a possibilidade de efeitos
de rede intralaterais negativos, que podem ter alto impacto.
Na maioria dos mercados, um vendedor adoraria ter me-
nos rivais diretos; o mesmo pode ser dito do comprador
quando os bens são escassos. Muitos fabricantes de auto-
peças, por exemplo, se recusaram a aderir à Covisint, uma
bolsa B2B criada por montadoras de veículos, por medo da
queda nos preços. A Covisint empacou, assim como várias
outras bolsas B2B incapazes de recrutar suficientes vende-
dores. Se há fortes efeitos de rede intralaterais negativos, o
operador da plataforma deve cogitar a concessão de direi-
tos exclusivos a um único usuário em cada categoria de
transações — e cobrar alto por tal concessão. O gerente da
plataforma deve, então, garantir que um vendedor não
abuse de sua posição de monopólio, para não afugentar
compradores. Serviços de compra de veículos online, conto
o Autobytel (que direciona o consumidor para uma única
concessionária no território em questão), triunfaram com
essa estratégia. O Autobytel deu um lucro modesto nos úl-
timos três anos. E mais: sobreviveu ao colapso pontocom
que dizimou muitas bolsas online de estratégia falha.
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Valor da marca do usuário. Nem todo usuário de redes
de dois lados é igual. A participação de "usuários de desta-
que" pode ser particularmente importante para atrair usuá-
rios para o outro lado da rede. O usuário de destaque pode
ser um comprador excepcionalmente grande, como o gover-
no americano, ou um fornecedor de alta visibilidade, como
lojas âncoras em um shopping center. O operador de uma
plataforma pode acelerar seu crescimento se garantir a par-
ticipação exclusiva do usuário de destaque — o compro-
misso de que não entrará em plataformas rivais. Por muitos
anos, esse acordo de exclusividade esteve no cerne de cam-
panhas de marketing da bandeira Visa (".. .e eles não acei-
tam American Express"). Naturalmente, pode sair caro —
sobretudo para plataformas pequenas — convencer um
usuário de destaque a abrir mão de oportunidades em ou-
tras redes. Quando a participação de uma série de grandes
usuários é crucial para mobilizar a rede, é comum haver con-
flito na divisão de valor entre o operador da plataforma e os
grandes usuários. Foi o que descobriu a Microsoft quando a
Electronic Arts (EA, maior criadora de games e, logo, im-
portante usuária potencial do lado pagante da plataforma

Xbox da Microsoft) se recusou a criar versões online de
seus games para múltiplos jogadores dentro do serviço
Xbox Live. A EA não aceitou, entre outras coisas, a recusa
da Microsoft de dividir a receita de assinaturas do Xbox
Live. Depois de um impasse de 18 meses, a EA finalmente
lançou seus games no serviço. Embora os termos do acordo
não tenham vindo a público, a Microsoft anunciou na
época que suspenderia a criação interna de novos games
que brigavam com os famosos títulos de esportes da EA.

Deixar de reconhecer que a formação de preços em redes
de dois lados obedece a normas distintas das convencionais
pode afundar até a mais atraente das plataformas. A Apple
dá um bom exemplo da aplicação errónea da lógica de pre-
ços. Muito bem cotado, o sistema operacional do Macintosh
sempre custou caro para o consumidor. Ao lançar o Mac, a
Apple tentou também obter renda com o outro lado da
rede, cobrando de programadores externos US$ 10 mil pelo
kit de desenvolvimento do software usado na criação de
aplicativos para o Macintosh. A Microsoft, em comparação,
distribuía os kits do Windows de graça. Obviamente, na
época da ação antitrustre contra a Microsoft, o Windows

REDES SIMILARES, PREÇOS DISTINTOS
À primeira vista, redes de PCs e videogames são similares. Nos
dois casos o usuário final de um dos lados, em busca de acesso

a software ou games do outro lado, compra uma plataforma
nascida da união do sistema operacional (SÓ) e do hardware
(computador ou console de videogame). Os dois setores exi-
bem efeitos de rede translaterais positivos e parecidos: o
usuário final favorece plataformas com vários complementos,
enquanto programadores optam por aquelas com mais
usuários finais, o que aumenta as chances de que recuperem
o custo fixo inicial da criação dos complementos.

Apesar da semelhança, cada setor desses usa modelos de

formação de preços bem distintos. No de videogames o usuá-
rio final é subsidiado. Fabricantes de plataformas como Sony

(Playstation) e Microsoft (Xbox) vendem o aparelho ao preço
de custo, ou menos até. No lado pagante das redes ficam os
programadores de games, que pagam royalties de até 20%
do preço de varejo dos jogos à fabricante de consoles. Na in-
dústria de PCs, é o contrário. O lado pagante é o do usuário
final, que adquire por um preço bem superior ao custo o SÓ
— parte essencial da plataforma e já integrado a micros ven-
didos por OEMs. No lado subsidiado estão criadores de apli-
cativos, que não pagam royalties e recebem de graça, das
fornecedoras do SÓ, kits de desenvolvimento de software.

Por que a estrutura de preços dessas redes de dois lados difere

tanto? Usuários de aparelhos de videogame, adolescentes em
geral, são muito mais sensíveis a preços e qualidade do que o

usuário típico de computador. Quem tem um console de video-
game compra, em média, apenas oito jogos, por cerca de US$

50 cada. No decorrer da vida útil do console (dois a três anos),
cada título desses é consumido sequencialmente em intensida-
de, com o jogador dedicando de 40 a 100 horas a cada título.

Para garantir a qualidade o programador de games arca
com enormes custos fixos. E, para amortizar tais custos, pre-
cisa ter certeza de que o aparelho tem muitos usuários —
daí a necessidade de subsídio ao usuário. Fabricantes de
consoles policiam a qualidade com contratos rígidos de li-
cenciamento e a cobrança de altos royalties. Esse "imposto",
absorvido por programadores, ajuda a eliminar games de

qualidade marginal. Computado esse ónus, games com
baixa perspectiva de vendas sequer são produzidos.

Já o computador em geral é um instrumento de trabalho
e tem mais chances de ser considerado um artigo de neces-
sidade do que o aparelho de videogame. Logo, o preço im-
porta menos. Com o tempo, o micro acumula vários
aplicativos — de indispensáveis, como processador de texto,
a descartáveis, como jogos triviais. Por isso observa-se alta
variação de preço e qualidade nos aplicativos.

É verdade que tanto usuários de computadores como de
games prezam variedade e qualidade e que programadores em
ambas as redes prezam a capacidade de atingir uma ampla
base instalada. Contudo, a necessidade de qualidade e de um

grande número de consumidores parece ser maior em games.

68 HARVARD BUSINESS REVIEW



Estra tég ias para mercados de dois lados

tinha seis vezes mais aplicativos do que o Macintosh, o que
fez dele uma plataforma muito mais atraente para o consu-
midor, apesar das deficiências funcionais.

Desafio:
Dinâmica do vencedor-leva-tudo

A perspectiva de retornos crescentes com o aumento da
escala em setores em rede pode gerar uma disputa na
qual o vencedor leva tudo. Logo, possíveis operadores da
plataforma devem decidir se vão compartilhá-la com ri-
vais ou brigar pelo controle exclusivo. Nem sempre a de-
cisão é correta, como na infrutífera campanha da Sony
para estabelecer o padrão de videocassete Betamax.

Enfrentrar a concorrência na plataforma é um proces-
so de dois passos. Primeiro, é preciso decidir se o merca-
do em rede deve ser atendido por uma única plataforma.
Se for o caso, o passo seguinte — buscar exclusividade ou
abrir a plataforma — é uma decisão de vida ou morte. O
que está em jogo é muito maior quando um mercado em
rede comporta poucas plataformas rivais.

Voltando ao primeiro passo, um mercado em rede
tende a ser atendido por uma única plataforma na pre-
sença das três condições seguintes:

• Custo de múltiplas plataformas (multi-homing) é
alto para pelo menos um dos lados de usuários. Tal cus-
to inclui todo gasto de usuários da rede — com adoção,
operação e custo de oportunidade do tempo — para esta-
belecer e manter a filiação à plataforma. Se o usuário pre-
cisa operar em várias plataformas, o gasto sobe propor-
cionalmente. A maioria dos usuários de computador, por
exemplo, usa um único sistema operacional — quase sem-
pre o Windows — porque usar vários é caro em termos de
hardware, software e treinamento adicionais exigidos. Na
mesma veia, a distância limita o número de shoppping
centers que o consumidor pode visitar por vez, o que por
seu lado limita o número de shoppings. Quando o custo
de múltiplas plataformas é alto, o usuário precisa de um
bom motivo para prestigiar várias delas.

• Efeitos de rede são positivos e fortes, ao menos para
usuários no lado da rede com custos de multi-homing
altos. Quando efeitos translaterais de rede são positivos e
fortes, esses usuários da rede tenderão a convergir para
uma única plataforma. Uma plataforma de pequena es-
cala será de pouco interesse para o usuário salvo se for a
única maneira de atingir certos usuários do outro lado da
rede. A chance de que uma única plataforma triunfe tam-
bém sobe quando efeitos de rede intralaterais são posi-
tivos: quando usuários de um software querem, por exem-
plo, trocar arquivos entre si.

• Em nenhum dos lados o usuário dá alta prioridade a
recursos especiais. Se certos usuários têm necessidades sin-
gulares, plataformas diferenciadas e menores podem ofere-
cer tais recursos e abrir nichos à sombra da rival maior. A
American Express, por exemplo, opera com altas margens

apesar de ter apenas 5% do volume de cartões que tem a
Visa. O cartão da American Express não tem limite de gasto
— recurso precioso para quem viaja a negócios e viável ape-
nas porque a conta precisa ser quitada na íntegra todo mês.
A Visa não tem como oferecer esse recurso, pois o crédito que
concede aos portadores do cartão impõe um teto a seus gas-
tos. Já em casos onde um recurso especial não é importante,
a tendência é de convergência para uma única plataforma.

A indústria do DVD satisfaz essas três condições. Pri-
meiro, custos de multi-homing são altos para o consumidor,
já que seria caro comprar várias plataformas. Tais custos
são altos também para os estúdios: fornecer o mesmo con-
teúdo em vários formatos incompatíveis aumentaria os es-
toques e os custos de distribuição. Segundo, efeitos de rede
translaterais são fortes para ambos os lados da rede. A
maioria dos consumidores preza o acesso a uma grande
variedade de títulos, enquanto os estúdios geram econo-
mias de escala ao vender para um público maior. Terceiro,
oportunidades de diferenciação técnica são modestas, pois
o aparelho de DVD é conectado ao televisor, um produto
padronizado e que limita intrinsecamente a qualidade do
som e da imagem do DVD.

Por tudo isso, o mercado de DVD estava fadado a contar
com uma única plataforma. Potenciais operadores de pla-
taforma previam esse desfecho e tiveram de tomar uma
decisão: brigar pelo controle exclusivo da plataforma ou
somar tecnologias. O setor ficou com a última opção,
criando em parceria o formato DVD, em 1995, e evitando
o repeteco da briga por padrões entre o VHS e o Betamax.

Por que compartilhar uma rede se o controle exclusivo,
depois de derrotadas as rivais, promete o lucro de um mo-
nopólio? A resposta é bastante óbvia quando a empresa
crê que sua plataforma não sairá triunfante. Contudo, mes-
mo empresas com boas chances de obter o controle exclu-
sivo têm a ganhar com essa partilha. Primeiro porque o
tamanho do mercado será maior com uma plataforma
comum. Durante uma batalha por controle em uma rede
de dois lados, certos usuários vão esperar para adotar o
produto, por receio de perder o investimento se optarem
pela alternativa derrotada — como no caso do videocasse-
te Betamax. Segundo, já que há tanto em jogo em brigas
pelo domínio de uma rede, a empresa gasta enormes cifras
no marketing inicial. Se a plataforma é comum a rivalida-
de tende a ser menos intensa, reduzindo esses gastos.

Vencendo a batalha. Para triunfar na briga é preciso, no
mínimo, de vantagens de custo ou de diferenciação. Outros
três ativos são importantes para ganhar o controle exclusivo.
Primeiro, o operador de uma plataforma sai em vantagem se
possui relações prévias com possíveis usuários — em geral em
atividades correlatas. Ao lançar o PDF a Adobe alavancou a
base de usuários dos produtos de impressão PostScript.
Segundo, altas expectativas dão um impulso especial na
guerra de plataformas — logo, a fama por proezas passadas
ajuda muito. Tendo derrotado sistemas operacionais rivais,
a Microsoft é temida e respeitada como adversária compe-
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tente, implacável. Terceiro, em uma guerra de atrito cofres
cheios ajudam. De novo, é só perguntar à Microsoft.

A vantagem de agir primeiro também pode pesar em
guerras de plataformas, mas nem sempre é decisiva. Se a
evolução do mercado é lenta, quem espera para agir pode
ter vantagens mais salientes. Um ator tardio pode evitar o
erro de posicionamento de pioneiros, incorporar avanços
tecnológicos ou praticar a engenharia reversa de produtos
dos pioneiros para superá-los em custos. O Google, que
surgiu no nicho de busca na internet anos depois dos pio-
neiros, evitou a interface congestionada típica dos portais
e lançou uma homepage simples, de rápida visualização. E
mais: copiou e melhorou o modelo da Overture, de cobrar
por inserção, para gerar receita com a busca.

Na briga pelo controle de uma plataforma, tanto pionei-
ros como lanterninhas serão pressionados a angariar usuá-
rios o mais rápido possível. Na maioria dos casos, a urgência
é justificada. O boca a boca positivo favorece quem age an-
tes. Mas, correr para conquistar usuários pode ser um erro
em duas circunstâncias. Primeiro, é preciso saber se o negó-
cio pode ganhar escala rapidamente. Uma plataforma que
viabilize operações complexas — ordens de venda de ações
ou operações de margens em uma corretora online, diga-
mos — costuma exigir profissionais tarimbados. Recrutar e
treinar esse pessoal pode ser um freio ao rápido crescimen-
to. Segundo, devido ao explosivo potencial de expansão,
redes mediadas por plataformas são propensas a ciclos de
explosão ou colapso do valor. Logo, ao adotar a estratégia de
crescimento acelerado e de alto consumo de capital, é preci-
so garantir que o fluxo de recursos não seja cortado ainda
que o sentimento no mercado de capitais se torne negativo.

Desafio:
A ameaça do cerco

Uma empresa pode se sair extremamente bem na
definição de preços e no desafio do vencedor-leva-tudo —
e até criar uma bela plataforma. E, ainda assim, pode
haver riscos. É que a plataforma pode ser "cercada" por
outra, adjacente, que invade seu mercado. É comum
plataformas com bases coincidentes de usuários. Alavan-
car essa relação comum pode tornar fácil e atraente para
o operador de uma plataforma absorver a rede da outra.
O grande prejuízo é quando uma nova rival oferece a fun-
cionalidade da plataforma de outra operadora como parte
de um pacote de múltiplas plataformas. Isso abala a ope-
radora da plataforma isolada, pois o lado pagante percebe
que o pacote da rival traz mais funcionalidade a um preço
menor. Quem opera a plataforma isolada é incapaz de
reagir à investida, pois não pode cortar preços no lado pa-
gante nem montar um pacote similar.

Mercados em rede — sobretudo quando a tecnologia
está evoluindo rapidamente — estão repletos de oportu-
nidades de cerco capazes de tornar indistintos os limites
entre um mercado e outro. É a chamada "convergência".

O telefone celular, por exemplo, traz hoje recursos de
aparelhos de som e vídeo, de computadores e até de
cartões de crédito. Já a eBay — que comprou o PayPal e a
empresa de VoIP Skype, bem como parte da Craigslist —
está em rota de colisão com a Google, que também tem
um serviço de pagamentos (Google Checkout), VoIP
(Google Talk) e classificados (Google Base).

Em muitos casos, a empresa na mira de um cerco desses
tem pouca saída — ou se deixa comprar pela rival, ou sai
de cena. Algumas, porém, conseguem sobreviver. A
RealNetworks, pioneira do software de streaming de áudio
e vídeo, é — pelo menos até aqui — um bom exemplo.

O modelo de negócios original da Real era perfeito
para as necessidades de sua rede de dois lados: o consu-
midor baixava de graça o programa e as empresas de
conteúdo pagavam pelo servidor do software. Com isso, a
empresa logo dominava o novo mercado — em 1999 e
2000 registrou até um modesto lucro. Mas já em 1998 a
liderança da Real no setor estava sob ataque da
Microsoft. Tal como a Real, a Microsoft fornecia de graça
o Windows Media Player (WMP) ao consumidor. Só que
a Microsoft também incluía o software de streaming, sem
custo adicional, como item de série do NT Server — sis-
tema operacional multiuso que trazia ainda recursos de
arquivo, impressão, e-mail, servidor de web e outros.

Já que precisavam mesmo de um servidor multiuso,
as empresas de conteúdo — o lado pagante da Real —
podiam comprar o NT e receber "grátis" um servidor de
streaming. À medida que foram aceitando essa oferta, o
consumidor migrava com elas, pois os servidores strea-
ming da Microsoft eram compatíveis apenas com os pro-
gramas da própria empresa, e vice-versa. Em 2003, 42%
dos usuários da internet na América do Norte diziam
que o WMP era seu principal software de mídia strea-
ming, e apenas 19% citavam o programa da Real.

E a Microsoft não é a única ameaça. O Rhapsody, ser-
viço de música por assinatura da Real, hoje corre o
mesmo risco: é atacado pela Yahoo e pode entrar na mira
da Apple. Em 2005 a Yahoo lançou um serviço similar —
que inclui o download para aparelhos de som portáteis —
por US$ 5 mensais. A Yahoo podia ser agressiva nos
preços porque incluir em seu portal o serviço de música
por assinatura aumentaria a taxa de retenção de usuários
e, graças ao marketing cruzado, elevaria a receita de ou-
tros serviços. Já a Apple, querendo, pode criar uma versão
por assinatura do iTunes, explorando o iPod — seu lado
pagante, altamente lucrativo — para subsidiar um cerco à
rival. A Real é incapaz de lançar um pacote como o das ri-
vais, pois não tem portal nem aparelho de MP3.

A Real não está de mãos atadas. Sua defesa contra a
Microsoft e, recentemente, contra a Yahoo e a Apple,
mostra o que uma empresa focada pode fazer para so-
breviver a um cerco desses.

Mudar o modelo de negócios. Para reagir ao ataque
da Microsoft a Real mudou o lado pagante. Resolveu
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Durante a febre pontocom, mercados nascentes de B2B náo sabiam
se cobravam de quem COMPRAVA, DE QUEM VENDIA OU DE AMBOS.

ceder de um lado e explorar a relação existente com
usuários e gravadoras. Lançado em 2003, o Rhapsody
cobra uma mensalidade de US$ 10 pelo acesso ilimitado,
via streaming, a um catálogo de meio milhão de músi-
cas. Em vez de subsidiar o consumidor, a Real passou a
ter lucro com ele. Outra saída comum para uma empre-
sa especializada como a Real revigorar o modelo de ne-
gócios é prestar serviços de integração de sistemas — ou
seja, ajudar outras a fundir sistemas e tecnologias diver-
sos. Era o que a Real vinha fazendo para uma série de
grandes gravadoras antes mesmo da chegada do Rhap-
sody. Não foi por acaso que a IBM — líder em platafor-
mas de computação até meados da década de 1980 —
resolveu, nos últimos tempos, se concentrar na integra-
ção de sistemas. Para viabilizar transações em uma rede
de dois lados a operadora de uma plataforma deve coor-
denar a atividade de usuários. Logo, a gestão de plata-
formas dá à empresa um traquejo na integração de sis-
temas que pode ser útil mais tarde.

Buscar um "irmão maior". Quando intimidado no par-
quinho, o fracote precisa do apoio de um amigo mais forte.
No caso da Real, os aliados foram operadores de TV a cabo
e telefonia celular. Um serviço de música por assinatura —
que requer conexão em banda larga — deixa o usuário
mais preso à operadora de cabo, pois se assinar outro ser-
viço de música a migração trará custos: se trocar de empre-
sa, terá de configurar um novo software, montar de novo a
lista de músicas, a playlist. Além disso, a Real também ofe-
rece o serviço de rádio via internet do Rhapsody com os ce-
lulares da Sprint e streaming de vídeo com aparelhos da
Cingular. As operadoras de celular são ótimas aliadas para
a Real, pois podem montar o próprio cerco caso a Apple
um dia decida entrar no mercado de música por assinatu-
ra. Essas operadoras podem subsidiar a reprodução de mú-
sica em seus aparelhos porque isso provavelmente redu-
ziria sua taxa de perda de assinantes — o que seria uma
grande ameaça ao lado pagante da Apple.

Tomar medidas legais. Quem enfrenta uma ameaça
dessas deveria considerar uma resposta legal, pois a le-
gislação antitruste para redes de dois lados ainda é in-
certa. Leis antitruste foram criadas para impor freios a
empresas tradicionais de manufatura e não refletem ple-
namente os imperativos económicos de redes mediadas
por plataformas. Daí a operadora de uma plataforma
dominante que lança pacotes ou pratica preços de pene-
tração correr o risco de ser acusada de práticas predató-
rias ou retenção ilegal de usuários. A Real levou a

Microsoft à Justiça e, em 2005, recebeu US$ 760 milhões
da rival para encerrar o processo. A Sun Microsystems e
a Time Warner — atual dona da Netscape — colheram
frutos semelhantes ao questionar na Justiça a concor-
rência desleal praticada pela Microsoft.

A ameaça do cerco significa que a vigilância é crucial
para uma operadora especializada de plataformas. Criar
estratégias para redes mediadas por plataformas é como
um jogo de xadrez tridimensional: quando as fronteiras
do mercado ficam indistintas, um ataque desses pode vir
de qualquer direção. No entanto, uma empresa especiali-
zada tem suas vantagens na hora de competir com grupos
grandes, diversificados. Uma empresa grande pode tardar
a enxergar oportunidades de cerco às rivais, e mais ainda
a mobilizar recursos para explorá-las. Além disso, essa táti-
ca exige a cooperação de toda a empresa, grande obstácu-
lo em muitos grupos diversificados. A Sony, por exemplo,
pena para coordenar a estratégia das divisões de apare-
lhos eletrônicos, videogame, cinema e música. O posto de
pioneira, garantido no passado por artigos como o
Walkman, foi usurpado pela Apple. Ao cometerem esse
tipo de erro, grandes empresas permitiram que noviças
como Google, eBay e Yahoo também virassem gigantes.

• • •

Apesar da proliferação de setores em rede e do apelo de
operar uma plataforma de sucesso, ainda são pouco explo-
radas as implicações estratégicas de redes de dois lados.
No passado, essa falta de subsídios era menos proble-
mática, pois a empresa podia se dar ao luxo de formular
a estratégia por meio de tentativa e erro. Hoje, o mercado
é menos paciente. Muitas oportunidades de criação de
plataformas surgem em setores de alta tecnologia com
produtos com ciclo de vida curto. Há, também, muitas
oportunidade em setores tradicionais reconfigurados
como redes de dois lados. E, graças à internet, a empresa
tem fácil acesso aos dois lados de um novo mercado.
Nesse cenário, se a empresa lança luz sobre uma oportu-
nidade de plataforma mas não acerta já de saída, outra
empresa acertará. Quem ponderar bem as questões es-
tratégicas que aqui traçamos sairá com vantagem.

l. Ver Geoffrey Parker e Marshall W. Van Alstyne,"Two-Sided Networks: A The-
ory of Information Product Design" Management Science (2005) e Jean-
Charles Rochet e Jean Tirole,"Platform Competition in Two-Sided Markets"
Journal ofthe European Economic Association (2003).
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