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Editor da revista "Wired", a bíblia da tecnologia,
Chris Anderson explica por que é mais rentável
dar do que vender produtos na internet
João Loes

O americano Chris Anderson,
48 anos, é referência mun-
dial em economia e compor-
tamento na internet. Editor

chefe da revista "Wired", considerada
a bíblia da tecnologia, ele faz circular
idéias controversas sobre novos mode-
los de negócio online. Em 2006, An-
derson lançou seu primeiro livro, "A
Cauda Longa", no qual propôs a inver-
são da dinâmica da indústria do entre-
tenimento, que estava em crise. Se
durante décadas as gravadoras aposta-
ram em uma banda para vender mi-
lhões de discos, agora elas deveriam
investir em um milhão de bandas que
venderiam um ou dois discos. Ander-
son está de volta em livro que chega às
livrarias brasileiras nesta semana com
o título "Free - o futuro dos preços"
(Ed. Campus-Elsevier). Nele, afirma
que oferecer produtos e serviços gra-
tuitamente na internet é o jeito mais
fácil de ganhar dinheiro na rede.

ISTOÉ - Como se ganha dinheiro na
internet?
Chris Anderson - Existem duas manei-
ras. A antiga é depender de propagan-
da. O sujeito enche a página de anún-
cios ou de links patrocinados para
cobrir os gastos do site e lucra com o
que vende. Isso funcionava bem nas
páginas das grandes empresas. Agora
nem para elas tem funcionado. A nova
maneira, que chamo de Freemium, é
oferecer até 90% do produto de graça.
Dos que o conhecem, 10% teriam in-
teresse por uma versão premium e
paga. Esses 10% subsidiariam a gratui-
dade dos 90%, já que o produto digital
está cada vez mais barato de fazer,
armazenar e distribuir.
ISTOÉ- Por que alguém pagaria?
Anderson - Porque o benefício supera
o investimento. A pessoa precisa estar
absolutamente convencida de que
vale a pena, senão desiste da compra.
O teste gratuito ajuda nessa decisão.



O ing.com é um bom exemplo de co-
mo o Freemium funciona. Lá, você
pode criar sua própria rede social gra-
tuitamente. Mas, se quiser personalizar
a página de abertura da comunidade,
vai ter de pagar. Se quiser mais espaço
de armazenamento, terá de pagar. E as
pessoas pagam.
ISTOÉ - Dar 90% de um produto não
pode quebrar uma empresa?
Anderson - Free é o tipo de
inovação que atrapalha. A
indústria da música, por
exemplo, foi forçada a
aderir ao Free por causa da
pirataria. O modelo cria
vencedores e perdedores. É
mais fácil ver os vencedo-
res. Os consumidores estão
felizes por ter acesso a mais
música e a Apple porque
vende iPods e músicas.
Custaria US$ 10 mil en-
cher um iPod de arquivos
baixados legalmente, e isso
não acontece. A internet é
uma força destruidora. Às
vezes ela destrói indústrias
antes de criar outras.
ISTOÉ - O Second Life é um exemplo de
fracasso do Freemium e o MySpace está
indo para o buraco.
Anderson - Para cada fracasso existem
sucessos. O Google é o melhor exemplo
da gratuidade online. O TurboTax aju-
da americanos a declarar o Imposto de
Renda federal de graça. Mas precisa
pagar para a declaração estadual. Nos
EUA, a Microsoft dá toda a infraestru-
tura de software para empresas com
menos de três anos de existência. De-
pois ganha dinheiro vendendo extras e
manutenção.
ISTOÉ -Não corremos o risco de nos fe-
char no mundo dos nichos na rede?
Anderson - Em um mundo ideal, as
pessoas se expõem de maneira equili-
brada aos produtos culturais de massa
e de nicho. Antigamente, não havia

essa opção. Ou você mergulhava na
cultura de massa ou se isolava. A inter-
net trouxe o nicho como opção. Hoje,
talvez, damos muita importância para o
nicho, por ser uma novidade, mas com
o tempo o pêndulo penderá para o
centro. As pessoas passarão a consumir
tanto o que lhes interessa de maneira
específica quanto o que lhes interessa
pouco, mas que é relevante para o gru-

po do qual fazem parte.
ISTOÉ - Qual é o futuro
da indústria dos jornais
e revistas?
Anderson - Já percebe-
mos que só propaganda
não banca o funciona-
mento do site de um
grande jornal ou uma
grande revista e que
distribuir o grosso do
conteúdo gratuitamente
é regra. Precisamos des-
cobrir o que é o nosso
premium - o conteúdo
diferenciado pelo qual
as pessoas estarão dis-
postas a pagar. O "Wall
Street Journal" parece

ter encontrado um caminho (abre boa
parte do conteúdo e das análises e par-
te das reportagens é cobrada). Mas isso
não funciona, necessariamente, para
todos. Cada um terá de descobrir ou
criar um novo modelo.
ISTOÉ - Por que o seu livro não é
gratuito?
Anderson - Os direitos sobre o texto
não são meus. As editoras que licen-
ciam o conteúdo têm liberdade para
decidir se querem ou não distribuir o
livro de graça. Nos EUA, o texto pode
ser lido de graça. Minha sugestão a
todas as editoras que licenciam o meu
livro é que elas atendam, de alguma
maneira, à demanda por uma versão
gratuita. Sei que Free não é o modelo
certo sempre, mas também sei que
cobrar por tudo também não é. •
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