
ompradores on-line que
não sabem se apertam o
gatilho na hora da compra

devem estar surpresos com uma
nova alternativa: conseguir o pro-
duto de graça.

A oferta não é uma fraude, nem
um retomo à insanidade que as-
solava os primeiros dias do boom da
internet, quando as empresas pra-
ticamente davam produtos para
atrair atenção e consumidores. Em
vez disso, trata-se de um novo mé-
todo de marketing baseado em uma
rede de relações comerciais que dá
aos consumidores produtos, desde
que comprem algo mais de uma
longa lista de lojas on-line bastante
conhecidas.

A idéia vem da TrialPay, em-
presa que ganhou seguidores re-
centemente entre investidores e
empresas on-line. Agora que a ini-
ciativa está atraindo mais lojas co-
nhecidas, dizem os analistas, os con-
sumidores podem ver mais ofertas
nos próximos meses.

- A estratégia é única e muito
estranha, mas posso ver onde fun-
cionaria. E desde que as ofertas
tenham êxito, as empresas estão
basicamente deixando de perder
vendas - explicou Dana Gould,
analista da Financial Insights, con-
sultoria com sede em Framingham,
Massachusetts.

Stopzilla, que vende software
para proteger os computadores por
cerca de US$ 40, já oferece testes de

15 dias para possíveis clientes. De-
pois do período de teste, aqueles
que visitam o site para desinstalar o
programa vêem uma janela pop-up
perguntando se gostariam de re-
ceber o produto de graça.

Os usuários então conferem
uma lista de empresas* incluindo
Blockbuster, GameFly e Citi, que
concordaram em subsidiar o custo
da compra da Stopzilla se o cliente
concordar em se registrar nelas.

Se concordarem, os clientes são
levados para um site de uma firma
como Blockbuster ou Gap, e quan-
do completam a compra recebem
um código porve-mail para resgatar
o item grátis. Às vezes, essas lojas
e outros anunciantes da TrialPay,
como a Gap e Stamps.com, vão
adoçar o negócio com descontos
deles próprios.

- Todas as três partes se be-
neficiam. O consumidor consegue
um desconto considerável e ime-
diato em uma compra, anunciantes
como nós encontram novos clien-
tes de longo prazo, e a loja original
fica mais propensa a completar uma
venda—contou James M. Bortnak,
diretor de marketing da
Stamps.com.

Bortnak começou a usar o
serviço da TrialPay em março,
depois de ouvir uma conversa
na indústria sobre o assunto. O
executivo não revelou detalhes
e disse que tem um efeito muito
positivo em seu negócio.

O serviço da TrialPay muda
a prática on-line de longa data,
em que as empresas oferecem
descontos de 5% a 15% para sites

que entregam produtos aos
clientes que pagam. O modelo,
chamado de anúncio afiliado, é
popular porque as lojas gastam
menos para conseguir clientes.

Enquanto isso, desde que os
consumidores comprem mais de
um ou dois itens, a empresa recebe
de volta qualquer desconto dado.

Como intermediário, a TrialPay
recebe uma porção não revelada da
comissão, e também usa alguma
magia tecnológica para determinar ,
que produtos ofertados terão mais
chances, de serem escolhidos.

A TrialPay é uma idéia original
de Alex Rampell, que ficou famoso
quando criou, aos 15 anos em 1996,
um software popular que permitiu
que os usuários da AOL evitassem
perder as conexões.

Rampell abriu a TrialPay em
2003 quando buscava maneiras
criativas de atrair os consumidores
de software. Na primeira versão do
serviço, ofereceu aos clientes seu
software para segurança de PC gra-
tuitamente, desde que se inscre-
vessem em uma conta Netflix.

— Fizemos mais dinheiro
com isso do que' vendendo as
aplicações, que custam US$25.
Se alguém se registrar no Net-
flix, devemos conseguir
US$ 40 - revelou Rampell.

A lista de lojas que oferecem

produtos gratuitos está muito so-
brecarregada de empresas de
software, porque, segundo Ram-
pell, quase ninguém vai pagar por
software. Sem contar firmas co-
mo Stopzilla, WinZip e ZoneA-
larm, há cerca de 2.500 comer-
ciantes que agora exibem as ofer-
tas da TrialPay para possíveis
compradores, com cerca de 10
assinaturas diárias, disse Rampell.

Idéia tem se
espalhado por
uma longa
lista de sites
e dá lucro

O volume ajudou a aumentar a
receita em mais de 10%, com
vendas anuais que devem exceder
US$ 20 milhões, acrescentou.

Com base na força desses nú-
meros, a TrialPay arrecadou re-
centemente US$ 12,7 milhões em
financiamento da Index Ventures,
antigo investidor do Skype, e da
Battery Ventures, que apoiou a
Akamai Technologies.

As lojas que oferecem produtos
de graça no site com a TrialPay
disseram que depois de compensar

a TrialPay por gerenciar a transação,
eles precisam fazer com que os
consumidores gastem mais para te-
rem lucro. Segundo RickTrefzger,
vice presidente de vendas da mãe da
Stopzilla, a iS3, a companhia dele
lucra com consumidores atraídos
por meio dá TrialPay se os clientes
renovarem as assinaturas anuais do
software. De acordo com Trefzger,
o serviço não diminui o valor do
software, como outras ofertas de
desconto devem fazê-lo, e gera lu-
cro adicional.

- Não é como se disséssemos:
'Compre o produto por menos do
que você pagaria quando visitou
nosso site pela primeira vez'. A
TrialPay tem de continuar com
uma oferta - destacou.

A TrialPay está conseguindo
dividendos maiores à medida que
atinge um número maior de lojas
e anunciantes, disse Will Hun-
singer, gerente geral da Gap.com.
E, segundo o executivo, a Trial-
Pay atrai consumidores que fre-
qüentam lojas, como Blockbus-
ter, que alguém pode não con-
siderar, de imediato, terreno fértil
para os clientes da Gap.

— Você pode chegar ao espaço
virtual e encontrar novos consu-
midores. É um modelo um pouco
diferente, sem precedentes — con-
cluiu Hunsinger.
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