
O desafio de sobreviver no mundo plano e sem fronteiras 
 
O brilhante jornalista Thomas Friedman, do New York Times, mexeu em conceitos arraigados 
quando propôs que o mundo no século XXI é plano e as fronteiras apenas um conceito 
imaginário. Mercados, informações, tecnologia e insumos estão sempre disponíveis em algum 
lugar.  
 
Quem tiver a informação e conseguir, através da tecnologia, buscar os insumos, conquistará o 
mercado (onde quer que este esteja). A contra-argumentação óbvia é: para descobrir e 
desenvolver novos mercados é preciso tempo e dinheiro. Na verdade, o elemento chave é a 
informação, até bem pouco restrita àqueles que detinham poder e dinheiro. Hoje a informação 
se democratizou, se tornou acessível aos mais recônditos rincões da Terra e suas populações, 
sejam ricas ou pobres, desenvolvidas ou subdesenvolvidas. 
 
Mesmo governos ditatoriais têm dificuldades para escamotear informações oferecidas 
livremente via internet a seus cidadãos. Quem acessa uma informação e tem o insight primeiro 
atrai o dinheiro. A principal informação a ser descoberta é quais as necessidades não explícitas 
dos mercados potenciais, já que os mercados concretos geralmente já têm donos fortes, 
poderosos e perigosos. Melhor que enfrentar a Rede Globo ou a Boeing, é descobrir nichos não 
atendidos e atendê-los sob medida. 
 
Fenômeno popularmente conhecido como "a cauda longa da demanda". Toda curva de 
demanda tem uma "cabeça", onde se situam os maiores mercados, os grandes clientes, e 
onde, obviamente, já se encontram também os predadores mais perigosos. Enfrentar a Globo 
na novela das oito ou a Boeing nos aviões do tipo 'wide body' parece um suicídio (e está bem 
próximo da verdade). Até que a TV a cabo descobriu que tem gente que prefere assistir mesa 
redonda de futebol e a Embraer, que nem todas as companhias aéreas precisam de Jumbos. 
 
A cauda longa da curva de demanda só valerá a pena se a empresa aceitar atender a apenas 
um nicho, ou a vários nichos, se tiver poder econômico ou criatividade para atender a diversas 
necessidades ao mesmo tempo. Um bom exemplo de atendimento a nichos é o da Amazon. 
 
Hoje, uma parte significativa da demanda é originária da venda de livros usados. Na verdade, 
a Amazon não vende livros usados diretamente. A Amazon está conectada a cerca de 12.000 
"sebos", de costa a costa dos EUA, e sempre que uma demanda por um livro novo não puder 
ser atendida, ela consulta os estoques de seus parceiros. A Amazon tornou-se nesse caso 
apenas um intermediário.  
 
Seu valor agregado foi descobrir o livro em algum ponto do território americano. O handcap a 
ser utilizado no atendimento a mercados de nicho é a criatividade, no lugar da tecnologia e 
valor econômico. Esse handcap é oferecido pelo acesso simples e barato aos mercados, via 
internet, que transformou todos em potenciais provedores e aproxima estes dos consumidores. 
Alguns exemplos ilustrativos: um blog pode concorrer com um jornal; um podcast pode 
concorrer com uma emissora de rádio; um software desenvolvido colaborativamente, em 
ambiente aberto, pode concorrer com um software proprietário; um carro não disponível em 
São Paulo pode ser oferecido por uma pequena revenda de Rio Claro; e assim, 
sucessivamente. 
 
Se é assim, porque tantos têm dificuldades em sobreviver no chamado "mundo plano"? Antes 
de mais nada, é preciso não utilizar impunemente a palavra "tantos" que, no Brasil, é muito 
mais que na China, na Índia, no Chile, ou até no Vietnã. 
 
Nossas dificuldades estão muito mais relacionadas aos entraves burocráticos de um estado 
atrasado, guloso e lento, do que ao acesso à informação e aos mercados. De que adianta a 
criatividade e a sacada de um provedor de nicho se no final do dia ele tiver que pagar os 
mesmos impostos e se sujeitar à mesma burocracia dos grandes provedores? Seria possível 
montar no Brasil uma estrutura tão ágil como a da Amazon para exportar livros e CD's, sem 
tropeçar na cascata de impostos e na burocracia que travam a exportação leve (de pequeno 
porte)? Acho que não. 



 
Ou seja, nós brasileiros, reféns de um estado anacrônico e eivado de velhas ideologias, temos 
as mesmas oportunidades que um chinês, ou um indiano, só não temos a liberdade para 
aproveitá-las. Até quando? Até que o país se torne inviável num perfil de século XIX, ou até 
que todos os cidadãos enxerguem o problema e democraticamente exijam uma solução. 
Lamentavelmente, esse não me parece um objetivo razoável para esta encarnação, pelo 
menos para mim que já passei da metade do caminho. (Augusto Pinto - Sócio Diretor do 
Grupo RMA Comunicação & Negócios) 
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