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Quemé:
ChrisAnderson

Paraoautordo livroA
CaudaLonga,écadavez
maisforteatendênciade
seoferecerprodutos
eserviçosdegraça

Renato Cruz

A Lei de Moore, que recebeu
esse nome em homenagem a
um dos fundadores da Intel,
diz que o preço do poder de
processamento cai pela meta-
de a cada 18 meses. Os preços
do armazenamento de dados e
da conectividade caem ainda
mais rápido. Essa tendência
ao zero dos custos de infra-es-
trutura permite que os produ-
tos digitais sejam oferecidos
de graça. “Tudo o que faz par-
te da economia da internet é
grátis”, afirmou, por telefone,
Chris Anderson, editor-chefe
da revista americana Wired e
autor do best-seller A Cauda
Longa. “Nunca havia aconteci-
do de toda uma economia ser
construída em torno do concei-
to de gratuito.”
EmACauda Longa, ele mos-
trou como a internet permitiu
que o mercado passasse da
massificação para a personali-
zação. Ele escreve agora um
novo livro, que se chamará
Free (Grátis), e deve ser lança-
do no começo do ano que vem.
Ele escreveu sobre o assunto
naWired demarço e o texto es-
tá disponível no site da revista
desde ontem. A seguir, tre-
chos da entrevista.

Existe alguma coisa que, na sua
opinião, nunca será oferecida de
graça?
A maioria das coisas. Basica-
mente, existem duas maneiras
principais de se oferecer coi-
sas de graça. É possível fazer
um gratuito falso, com subsí-
dios cruzados. Qualquer coisa
pode ser falsamente gratuita,
mas não gratuita de verdade.
E existem os produtos digitais,
que podem realmente ser grá-
tis. Então, tudo o que não pode
ser transformado num produ-
to digital, pode ser só falsamen-
te grátis.

Temos visto muitos produtos sen-
do vendidos como serviços, como
celulares dados pelas operadoras
naassinaturadecontratos.Aspes-
soas serão capazes de pagar to-

das as mensalidades criadas por
essa tendência?
Eu não sei. Existe diferença en-
tre um pagamento único e pa-
gamentos graduais. É como
comprar um carro ou alugá-lo.
Acho que haverá uma migra-
ção crescente do dinheiro do
começo da decisão de comprar
alguma coisa para um paga-
mento em andamento. É preci-
so fazer as contas na cabeça
para saber se compensa. Não

sei sobre você, mas minhas as-
sinaturas mensais estão real-
mente subindo, chegando a
US$ 300, US$ 400 pormês. So-
zinhas, não são muito grandes,
mas juntas se transformam
em bastante dinheiro. Acho
que existem limites, e haverá
uma retração do modelo de as-
sinaturas, se houver exagero.

Ao mesmo tempo, existem vários
serviços sendo vendidos como
conteúdo, com receitas depublici-
dade. Existe mercado publicitário
suficiente para todos que estão
tentando isso?
Não. É importante notar que a
publicidade não vai pagar por
tudo. Haverá mais dólares de
publicidade na internet do que
existe hoje e, possivelmente,
mais dólares de publicidade
em todos os meios, porque a
publicidade na web abre espa-
ço para novos anunciantes e

novas formas de anúncio. Des-
sa forma, acho que o bolo total
vai crescer. Mas ele não vai
crescer instantaneamente e
não acredito que a publicidade
irá patrocinar toda a economia
do grátis. Um dos grandes en-
ganos sobre a economia do gra-
tuito é que ela será toda susten-
tada por publicidade.

Quemestámais apto a sobreviver
nesse ambiente?
A resposta imediata é o Goo-
gle.

E quais são os melhores modelos
de negócio para este ambiente?
Não haverá apenas um vence-
dor. Estamos somente no co-
meço da economia do grátis.
No nosso web site, temos uma
lista de modelos de negócio.
Hoje, são cerca de 20 e há pro-
vavelmente 2 mil. Não tenho
uma resposta sobre quem vai

viver. Provavelmente não será
uma entidade única.

Hoje nós pagamos para ter uma
versão impressa daWired.
Não este mês. (Há uma promo-
ção no site para distribuição de
exemplares gratuitos para leito-
res americanos.)

O senhor acredita que existe uma
tendência de as revistas se torna-
remgratuitas?
As revistas já são virtualmen-
te grátis. Na versão impressa
da revista, nós cobramos um
montante muito pequeno, que
não tem ligação com o que real-
mente nos custa produzi-la.
Nós cobramos porque é uma
maneira de garantir que os as-
sinantes estão interessados no
produto, o que nos permite co-
brar mais dos anunciantes.

Esse é o modelo tradicional para

revistas e jornais. O senhor não vê
nenhuma grande mudança nessa
área?
Não. No lugar de o gratuito de-
safiar omodelo demídia, o gra-
tuito abraça o modelo da mí-
dia. Vários outros setores vão
adotar o modelo da mídia.

E a mídia vai perder espaço nesse
cenário?
A partir do momento em que
existe cada vez mais competi-
ção pelos dólares de publicida-
de, e a mídia não é a única que
vai consegui-los, acho que amí-
dia vai perder participação de
mercado.Mas omercado publi-
citário vai crescer e, dessa for-
ma, não será uma perda abso-
luta.

Por que o senhor resolver escre-
ver Free depois de A Cauda Lon-
ga?
A idéia veio de um dos capítu-
los de A Cauda Longa, sobre a
economia da abundância. Esta-
va pensando que a cauda longa
(oferta na internet de produtos
que interessam a poucos consu-
midores) foi permitida pelo es-
paço infinito e gratuito de pra-
teleira. Quando as coisas são
gratuitas, você pode desperdi-
çá-las, e existe muito mais va-
riedade de produtos disponí-
vel hoje. Pensei mais sobre es-
paço gratuito de prateleira e
desperdício de espaço de prate-
leira e percebi que tudo o que
está em volta da economia da
internet é gratuito. E isso é sur-
preendente. Nunca havia acon-
tecido de toda uma economia
ser construída em torno do
gratuito. Resolvi mostrar co-
mo as pessoas fazem dinheiro
e quais são as implicações dis-
so. Isso levou para ao livro e ao
artigo.

Quanto vai custar o livro novo?
Será de graça em todos os for-
matos digitais. O livro eletrôni-
co, o audiolivro e o livro na
web serão gratuitos. Talvez
um dos formatos físicos venha
a ser grátis também. Haverá
uma versão para ser compra-
da, se quiser. Mas, se quiser de
graça, terá de graça. ●

●FormadoemFísica pelaGeor-
geWashingtonUniversity, tra-
balhou nas revistasThe Econo-
mist,Nature eScience. Nasceu
em 1961, emLondres.
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Presidente do Yahoo diz que
proposta fez empresa se mexer

Entrevista

‘OfertadaMicrosoft
foiestimulante’

NOVA YORK

Finalmente foi declarado um
vencedor na guerra dos forma-
tos de DVD de alta definição.
Mas, então, porque não há pes-
soas festejando?Nos anos 80, o
triunfo do VHS sobre o Beta-
max auxiliou o desenvolvimen-
to de um lucrativo mercado de
entretenimento doméstico. Os
DVDs, lançadosnos anos 90, se
tornaramumaminadeouroain-
damaior, representando prati-
camente60%do lucrodosestú-
dios nos últimos anos, segundo
analistas.Agora,osgigantesdo
entretenimento apontam o
DVD de alta definição como o
próximo arrasa-quarteirões.
Masavitóriadodiscodealta

definição Blu-Ray, da Sony, so-
breseurival, oHD-DVD,daTo-
shiba, mascara um problema
queassustaos estúdios: odeclí-
niodomercadodeDVDsdema-
neirageral.AsvendasdeDVDs
nos Estados Unidos caíram
3,2% em 2007, ficando em US$
15,9 bilhões, segundo o Adams
MediaResearch–foiaprimeira
queda anual desde o início das
medições.OAdamsprevênova

queda este ano, para US$ 15,4
bilhões, e um declínio similar
em2009.
Então, em vez de celebrar o

formato Blu-Ray, os estúdios
tentam achar maneiras de im-
pulsionar seu maior mercado.
Alguns esforços, comomais in-
teratividade e mudanças nas
embalagens dos DVDs, visam
prevenirumaerosãodemerca-
doenquantooBlu-Raysefirma.
As empresas de mídia tam-

bémestãoapresentandotecno-
logiasque,elasesperam,vãore-
solver os desafiosmais comple-
xos de se gerar crescimento e

fazer com que o DVD torne-se
obsoletomais lentamente.
As quedas nas vendas de

DVDs têmvárias razões. Entre
elas,mercado inundadodepro-
dutoseacompetiçãopeloshorá-
rios de lazer das pessoas. Mas,
provavelmente, a internet é o
pior adversário.
As empresas de tecnologia

afetaram o mercado de DVDs
incentivando agressivamente
os downloads.O iTunes, daAp-
ple, oferece cercade 500 filmes
enomêspassado já comerciali-
zava títulos como Homem-Ara-
nha3. Enquanto isso, empresas

de telecomunicações, como
aTimeWarner e aComcast,
então aumentando a oferta
debandalargaeapresentan-
do-acomoaoportunidadede
downloadsmais rápidos.
Osestúdios cinematográ-

ficos estão entrando nessa
onda. Um dos esforços mais
marcanteséoquea20thCen-
turyFoxchamade “cópiadi-
gital”. Os DVDs da Fox, des-
de o mês passado, vêm com
umdisco adicional contendo
um arquivo digital que pode
serpassadoparaocomputa-
dor em cerca de 5 minutos
paraassistirali seufilme–ou
tambémemum iPod.
“IssocolocaoDVDnocen-

tro da revolução digital e o
recoloca em um mercado
crescente”, disse Mike
Dunn, presidente da 20th
Century Fox Home Enter-
tainment. Outros estúdios
comoaSonyPicturesEnter-
tainment, Universal Stu-
dios, Walt Disney e Warner
Bros. estão desenvolvendo
sua versão da idéia.
JohnFreeman,umanalis-

tadaindústria,vêanovidade
como um paliativo. “Apesar
de as cópias digitais serem
umpassoadiante, nãodeixa-
ráde tornarosDVDsobsole-
tos.” ● THENEWYORKTIMES

Blu-ray ainda não tem força o bastante para reverter declínio domercado

BRIGA–OBlu-rayganhouadisputacontraoHDDVD,daToshiba
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O executivo-chefe do Yahoo,
JerryYang, afirmouontemque
a oferta hostil de compra feita
pela Microsoft, de US$ 44,6 bi-
lhões,foium“eventoestimulan-
te” para sua empresa, que pas-
sapor problemas.A oferta, que
o Yahoo rejeitou por conside-
rarmuitobaixa, levouacompa-
nhia a correr para estudar to-
das as suas alternativas e for-
çou as empresas de internet e
depublicidadeapensar sobreo
que significaria uma combina-
ção das duas companhias para
o setor, declarouYang.
Falandoemumaconferência
do Interactive Advertising Bu-
reau (IAB), em Phoenix, Arizo-
na,Yangafirmouquesuapriori-
dade é garantir que “onde o
Yahoo for seja o melhor lugar”
paraosfuncionários,anuncian-
tes e acionistas.
A presidente da companhia,
Susan Decker, acrescentou
queaofertadaMicrosoft“acele-
rou as negociações que já esta-
vam aí”, em uma referência a
conversasqueoYahootemtido
nasúltimassemanascomoGoo-
gle, a News Corp. e outras em-
presas de internet para tentar
escapar do controle da Micro-
soft. A News Corp. controla a
Dow Jones & Co., que edita o

Wall Street Journal e a agência
DowJonesNewswires.
OscomentáriosdeYangcoin-
cidem com dados do IAB, que
indicam que os gastos com pu-
blicidade online devem alcan-
çar US$ 21,1 bilhões em 2007,
um aumento de 25% sobre
2006. As estimativas do IAB e
da PriceWaterhouseCoopers
confirmaramoutros relatos re-
centes que mostram o cresci-
mento dos serviços de publici-
dade online, que podem agora
ultrapassar o volume anual de
anúncios no rádio.

AÇÕES
As ações da Microsoft caíram
cercade15%desdequeaempre-
sa fez a oferta pelo Yahoo, em
meio a preocupações sobre a
complexidade da integração
dos dois grupos. Os acionistas
temem que a Microsoft acabe
pagandomuito peloYahoo.
Analistas têm advertido, por
sua vez, que as ações do Yahoo
devemcairseaMicrosoftdesis-
tir da oferta. Fontes indicaram
queaempresadesoftware está
preparada para lançar umaba-
talha de procurações a partir
de 14 de março, tentando in-
fluenciar o conselho do Yahoo,
se a direção da empresa não
concordar emnegociar. ●
DOW JONES NEWSWIRES
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