


A NOVA ECONOMIA. Se existe a tal nova economia ou
economia guiada pela inspiração, qual é a melhor forma de

descrevê-la? A principal característica da Nova Economia é,
antes e acima de tudo, sua estrutura de custos atípica: o
que custa muito para produzir é a primeira unidade (pense
em um software, em um videogame etc.). As unidades
seguintes não custam quase nada — basta «copiar e colar».

A primeira unidade requer muita inspiração e um
pouco de transpiração; já as seguintes, requerem menos
inspiração. Após a primeira unidade, o custo de produ-

ção é o custo de reprodução. Isso é verdade até para um

tênis Nike - o que, à primeira vista, poderia parecer
distante da economia de idéias. Porém, um olhar mais

atento sobre a estrutura de custos de um tênis de corrida
da Nike mostra que o maior volume de custos vai para
design (projetar algo que todas as crianças queiram e que
seja inovativo) e promoção (contratar, por exemplo, o

Michael Jordan - o que não é barato).
A despeito da posição de Varian e Shapiro sobre leis imu-

táveis, a caracterização da Nova Economia parece contradizer

os princípios básicos da microeconomia moderna. A microe-
conomia tradicional ensina que, em um mercado competitivo,

o preço deve convergir ao custo marginal. Na Nova Economia,
preço no custo marginal só pode levar a perdas - na verdade,

o custo regular está sempre acima do custo marginal.
Pense nas duas primeiras unidades: elas custam o gasto

inicial dividido por dois, enquanto o custo marginal está perto
de zero. Então, o preço no custo marginal será uma perda certa.
Esse é o motivo pelo qual os economistas sempre tiveram difi-

culdade com retornos crescentes em série, os quais simples-
mente não cabem no modelo do mercado competitivo ideal.

Como sobreviver em um ambiente tão imprevisível

e, mais precisamente, como reaver o expressivo gasto
inicial requerido pela primeira unidade? Bem, o primei-
ro passo é exatamente abandonar o modelo da competi-

tividade perfeita. Como o professor de economia da
Universidade de Stanford, Charles Jones, coloca, "a pro-
dução de novos bens, ou novas idéias, requer a possibi-
lidade de lucrar e, portanto, necessita de um passo além

da competição perfeita". O nome disso é renda, ou seja,
lucro sobre o nível de mercado competitivo. Em outras
palavras, você precisa de competição imperfeita.

COMPETIÇÃO IMPERFEITA. De alguma forma, a Nova
Economia é parte do que Jonas Ridderstrale e Kjell

Nordstrom, da Escola de Economia de Estocolmo, chamam
de "Capitalismo Karaokê": "Grandes homens e mulheres de
negócios devem odiar a competição. No fundo, eles devem

simplesmente adorar monopólios e se apaixonar perdida-
mente à mera visão de um deles".

O aspecto não-competitivo das idéias faz com que elas

tenham uma estrutura de custos atípica. Um bem que é
competitivo deve ser fabricado cada vez que é vendido,
como o bom e velho modelo T. Um bem não-competitivo,

como uma idéia, requer um custo fixo expressivo de pro-
dução para a primeira unidade e um custo marginal muito
pequeno para as futuras unidades.

Qual o impacto dessa nova estrutura de custos sobre a
economia e as finanças? Significaria o fim dos atuais - e

tradicionais - ensinamentos encontrados nas Escolas de
Administração? Bem, se você ler Hal Varian e Carl Shapiro,

ambos professores de economia na Universidade da
Califórnia, em Berkeley, terá a impressão de que as coisas

não são bem assim: " (...) princípios econômicos duráveis
podem orientá-lo no frenético ambiente de negócios de

hoje em dia: isso porque a tecnologia muda, mas não as leis
econômicas". Será mesmo esse o caso?



O exemplo mais óbvio é o do Windows da Microsoft.
A Microsoft cobra um valor muito alto por algo que tem
um custo marginal "pequeno". A única forma de recuperar

o gasto inicial é desviar-se do preço competitivo (preço =
custo marginal), cobrar custos marginais mais altos e criar
uma renda. Dessa forma, surgem então os retornos cres-

centes em série e o vencedor pode de fato levar tudo!
Essa situação levanta uma questão-chave para os

empreendedores, que é a de como se tornar uma Microsoft

antes de os custos os pegarem. Para isso, W Brian Arthue,
do Instituto Santa Fé, Novo México, EUA, sugere, como
primeiro passo, que se entendam as diferenças entre o que

ele chama de mundo de Alfred Marshall e o mundo dos
retornos crescentes.

O economista britânico Alfred Marshall (1842-1924)
viveu em um mundo de produção em massa, de transpiração

e de retornos decrescentes, um mundo em que a tendência era
em direção aos lucros "normais" no equilíbrio de todas as
empresas. O mundo dos retornos crescentes, como no caso do

mercado das idéias, é um em que dois mais dois não é, neces-
sariamente, igual a quatro. Um exemplo comum disso vem da

Internet: competição imperfeita, mercado caótico, imprevisi-
bilidade, prisões, vencedor que leva tudo e... para o vencedor
lucros abundantes que escapam de qualquer lógica racional.

O segundo passo é descobrir como as pessoas e cor-
porações se comportam, lutam, ganham ou perdem na

Nova Economia. Eles devem otimizar à Ia Marshall? Lutar
pela maximização de algumas métricas como EVA? Ou
ainda mirar em abordagens mais "holísticas", como aque-
las que defendem uma visão ampliada dos retornos aos
stakeholdersl Bem, parece que a melhor opção que se

pode escolher em um mundo complexo (que é uma mis-

tura de Marshall e retornos crescentes) é desenvolver um
amplo senso de adaptação.

O físico Murray Gell-Mann, autor de The Quark and the

jaguar, escreve que, "ao criar um plano de negócios de um
novo empreendimento, ou aperfeiçoar uma receita, ou

aprender uma língua, você se comporta como um comple-
xo sistema adaptativo". Assim, o mundo econômico de

retornos crescentes, ou de inspiração, é um mundo marca-

do pela imprevisibilidade, forças psicológicas e necessidade
de adaptação. É por isso que os economistas não dizem
outra coisa quando falam que a economia de idéias pede

um passo além da competição perfeita.

AS DUAS REVOLUÇÕES. Muito tempo se passou desde a
economia de transpiração (aquela dos grandes barões, os
anos dourados de Carnegie, Rockfeller, Ford e Vanderbilt)

até uma economia de inspiração (a do Google, Nike, Bill
Gates e John Warnock), baseada em idéias e em estruturas

de custo em que o custo marginal de produção está abai-
xo do custo regular. Duas revoluções estão na origem
dessa nova era: primeiro, a chamada revolução financeira;

segundo, a revolução tecnológica.



De acordo com o professor de economia da Univer-

sidade de McGill, Quebec, Canadá, Reuven Brenner, a
prosperidade decorre da junção de talento (T) com capital

(K). Na época de Carnegie, K era o "todo-poderoso" e T
não tinha outra escolha a não ser trabalhar para aqueles

que possuíam os bens, chamados de Carnegie e seus
outros amigos barões. T tinha que transpirar para K. Isso
é o que Karl Marx chamou de uma forma de alienação.

Então veio a revolução financeira (na verdade, várias
formas dela: mercados de capitais, capital de risco, priva-

te equity, mercado de derivativos etc.). À medida que o

talento pode criar suas próprias idéias, ele se tornou livre
dos grandes barões, podendo andar sozinho se tivesse as
idéias certas. A inversão é total: agora é K que persegue T
para obter "inspiração".

Com a chegada da revolução tecnológica o quadro se
completa. Apoiada pela revolução financeira, ela evolui a

partir do desenvolvimento da infra-estrutura (banda
larga, fibra ótica, Internet, VoIP etc.), do desenvolvimento
dos hardwares (iPod, computadores, câmeras digitais,

tocadores de mp3) e da revolução dos softwares (blogs,

RSS, XWL, Linux, Open Source etc.). O quadro se com-
pleta, pois, agora, definitivamente, o talento pode não
apenas ser fundado, mas também competir com K em

condições de igualdade.

EXORCIZANDO OS DEMÔNIOS. O exemplo do que acontece
com os mongóis da mídia (os barões da mídia) atualmente é
fascinante. Eles, no fundo, querem que seu cenário de negó-
cios permaneça "vertical", mesmo que, como conseqüência

da revolução tecnológica, isso seja difícil graças às forças
digitais. Esses novos barões produzem o que consumimos e
guardam para si o copyríght do que distribuem.

"Nós, a mídia", como o escritor Dan Gillmor coloca,

"graças à tecnologia disponível, vemos as coisas de forma
diferente. Imploramos para nos diferenciar como os filhos
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do Napster e Kazaa mostraram." Pense na indústria musi-
cal: em vez de ouvir, ou adaptar, ela decidiu competir com
seus próprios consumidores, face a face. É triste quando
você acaba competindo com seus próprios clientes. O
resultado é que a demanda por conteúdo (digital) tem se
tornado muito mais elástica em matéria de preço do que os
mongóis da mídia normalmente pensam.

Por quê? Porque as pessoas têm mais e mais a opção de
não pagar nada: as coisas podem ser de graça! Sim, é ilegal,
mas pense nos exemplos de proibição nos EUA: quando o
álcool era proibido (preço infinito), adivinhe o que as pes-
soas faziam? Elas mesmas o produziam! Quando ele foi
legalizado novamente, portanto com preços normais, nin-
guém mais se importava em produzir álcool sozinho.

É por isso que a indústria de conteúdo, como todos
os outros negócios, não tem outra saída a não ser usar a
criatividade, ouvir seus consumidores e adaptar-se. E
ela, felizmente, tem os meios econômicos para fazer isso.
Só para citar um exemplo, com o advento do conteúdo
digital, ela pode evitar muitos custos (como distribuição
e estoque). Assim, esse dinheiro pode ser reinvestido em
novas ofertas que "aumentam o bolo" - em vez de gastá-
lo com advogados para defender e controlar o bolo
atual. A mensagem é simples - o valor está na agressivi-
dade, e não na ganância!

Steve Jobs, por exemplo, abriu o caminho com o iTu-
nes e seu ícone mundial, o iPod. O mesmo fez o Yahoo com
o novo Yahoo Unlimited. O que é preocupante, porém, é
que velhos demônios ainda não foram exorcizados - veja o
caso da indústria musical, que está pressionando a Apple
para aumentar o preço de download do iTunes.

Mais uma vez, a indústria de conteúdo parece ignorar
a economia de sua atual curva de demanda. Para usar as
palavras de Jobs: "Nós estamos tentando competir com a
pirataria; estamos tentando afastar as pessoas dela e dizer

que você pode comprar estas músicas legalmente por um
preço justo. Mas se o preço subir muito, elas voltam para a
pirataria. E aí todo mundo perde".

AGRESSIVIDADE E HUMILDADE. A Nova Economia (de
inspiração) não é uma terra de ninguém. Ela não é daqueles
que só olham para sua atual fatia do bolo (um sintoma de
ganância). É para aqueles cujo objetivo é aumentar o bolo
para todos (sintoma de agressividade). Isso, na prática,
implica ser menos obsessivo com métricas míopes — como
Economic Value Added (EVA), Cash Flow Return on
Investment (CFROI) etc. —, com o máximo retorno possível
para os acionistas; em vez disso, implica ser mais humilde e
desenvolver uma visão holística em um cenário mais com-
plexo. Finalizamos corn uma história contada por John Kay
(www.johnkay.com), a qual serve como uma ótima metáfora
para mostrar o mal de uma visão restrita como essa.

Trata-se do caso do US National Parks Service. O dever
dessa instituição governamental é garantir que as florestas não
sejam destruídas por seu maior inimigo, o fogo. A meta máxi-
ma do Service era tolerância zero a incêndios. Cada foco seria
combatido e eliminado. Porém, o resultado das estatísticas de
incêndio acabou sendo exatamente o oposto do esperado:
mais incêndios em vez de menos incêndios. Por quê?

Porque as florestas, assim como as corporações, são
um sistema complexo. Na verdade, deixar alguns pequenos
incêndios acontecer é uma boa maneira de assegurar que
incêndios maiores não encontrarão muitas moitas para
servir de combustível. Portanto, em vez de ter guardas-
florestais forçando a meta zero de incêndios, a melhor
opção é deixar que eles mesmos julguem o que fazer,
dependendo do ambiente. Na Nova Economia, desenvol-
ver essa capacidade de adaptação a um cenário complexo e
não-linear é também, sem dúvida, a melhor opção.

Text Box
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