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Grátis,
pero no mucho
A nova onda na internet é o modelo freemium. A maioria desfruta
os serviços de graça — e alguns poucos pagam a conta
LUIZA DALMAZO



F
eirante que se preze sabe que ofe-
recer pedaços das frutas da banca
conquista ,os clientes. Funciona
na feira — e na web também.

Cada vez mais empresas de software e
mídia oferecem versões gratuitas de seus
produtos e serviços na internet. O mode-
lo de negócios é conhecido como free-
mium, mistura das palavras inglesas free
e premium. A lógica é parecida com a
dos vendedores de frutas, mas vai um
pouco mais longe: no mundo online, dá
para comer uma melancia inteira, ou vá-
rias, sem pagar um tostão. Basta que um
pequeno número de clientes decida pa-
gar pela melancia sem caroço — um
produto premium — e que cubra os cus-
tos de todas as frutas distribuídas gratui-

tamente, É assim que funciona o Flickr,
do Yahoo!, um dos maiores serviços de
hospedagem de fotografias do mundo.
Quer guardar suas recordações no site e
dividi-las com o mundo todo? Sem pro-
blema. O serviço será grátis para sempre,
diz o Flickr. Mas existem alguns limites
para o tamanho dos arquivos, para o nú-
mero de uploads por mês e para sua
participação em grupos temáticos. Os
usuários que não pagam nada também
verão anúncios publicitários em sua na-
vegação pelo site. Mas todos esses limi-
tes desaparecem para quem paga 24,95
dólares por ano, ou pouco mais de 2 dó-
lares por mês. Embora o número de
pagantes não seja divulgado pelo Yahoo!,
se l % dos 40 milhões de cadastrados do
Flickr optasse pelo serviço premium, a
receita anual seria de quase l O milhões
de dólares, sem contar a publicidade.

Corno muitas empresas de serviços e
mídia estão descobrindo de forma dolo-
rosa, o consumidor se acostumou a ter
tudo de graça na internet. Alguns apon-
tam para os excessos da época da bolha,
no começo desta década, quando sobra-
va dinheiro e faltavam modelos de negó-
cios sustentáveis. Outros dizem que o
problema foi optar pela audiência a qual-
quer custo — deixando os sistemas de
cobrança eternamente em segundo pla-
no. Mas encontrar os culpados não vai
resolver o problema de ninguém. O fato
é que as empresas que hoje distribuem
produtos ou serviços de graça na rede
estão em busca de fontes de receita além
da publicidade — e o modelo freemium
é um dos mais atraentes. Um dos maio-
res defensores da idéia é o magnata da
mídia Rupert Murdoch, dono do Wall
Street Journal e da rede Fox. Depois de
ver seu grupo News Corp. anunciar re-
sultados financeiros ruins (prejuízo de
3,4 bilhões de dólares no último ano fis-
cal), Murdoch afirmou que vai começar

doch no início do mês. Ele previu "re-
ceitas significativas" com a iniciativa,
mas não deu maiores detalhes de como
vai colocar em prática seu ousado plano.
A expectativa, porém, é que o modelo
seja muito parecido com o sistema free-
mium do Wall Street Journal. O diário,
um dos jornais de maior prestígio do
mundo, oferece algumas reportagens de
graça na web. mas cobra de quem quiser
ler todo o conteúdo online. Hoje, mais
de l milhão de pessoas pagam para ler
o WSJ na web. Mas a repetição da expe-
riência não será uma tarefa simples. "O
difícil é mudar de um modelo gratuito
para um pago", diz Sunil Gupta, profes-
sor de administração da Universidade
Harvard. Em Free — Grátis, o Futuro

O consumidor se
acostumou a ter tudo
de graça na web —
mas isso deve mudar
nos próximos anos

dos Preços, o jornalista Chris Anderson
sugere que o segredo é cobrar por apenas
uma parcela pequena do conteúdo—ou
dos recursos, no caso de serviços como
o Flickr. No mundo dos átomos, escreve
Anderson, as amostras grátis são apenas
isso: amostras. O motivo é o custo de
produzir e distribuir os brindes, por mais
simples que sejam. "No mundo digital,
o inverso é verdade. Para cada usuário
que pague pela versão premium, 19 ou-
tros podem desfrutar a versão gratuita."
Isso é possível, argumenta Anderson,
porque os custos básicos da computação
— senadores, armazenamento e banda
— caem de forma vertiginosa.

Não são apenas os consumidores fi-
nais os beneficiados pelo enorme inte-
resse em tudo o que é freemium. Em-
presas que produzem software corpora-
tivo também estão experimentando com
ofertas mistas. A Intuit, empresa que
produz programas de contabilidade,
oferece uma versão gratuita a compa-

a cobrar pelo acesso
ao conteúdo produzi-
do pelos profissionais
de suas empresas.

"Se formos bem-
sucedidos, seremos
seguidos por todas as
Outras empresas de
mídia", disse Mur-

Rupert
Murdoch, da
News Corp.:
ele quer
cobrar pelo
acesso ao
conteúdo
na internet
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nhias que queiram emitir faturas e
acompanhar a movimentação de até 20
clientes. Até mesmo a Microsoft, em-
presa conhecida por tudo. menos por
oferecer software de graça, criou uma
versão gratuita do BizSpark, um pro-
grama de auxílio para companhias ini-
ciantes que atuam em desenvolvimento
de software. Startups com faturamento
de até l milhão de dólares por ano po-
dem usar uma série de produtos da Mi-
crosoft gratuitamente — a idéia é passar
a cobrar somente depois que essas com-
panhias deixem a infância e possam
pagar pelo que utilizam.

A questão é que nem todos os mode-
los de negócios da web podem se sus-
tentar com urna oferta freemium.. Um
dos desafios mais importantes é conse-
guir grande escala. Mesmo com a queda
nos custos de manutenção de uma ope-
ração online, somente uma pequena

Mesmo com baixas
taxas de conversão,
o, freemium pode ser
um negócio lucrativo
para muitas empresas

parcela de usuários vai contribuir com
as receitas — e, portanto, a base total
precisa ser grande. "A maioria das em-
presas vê taxas de conversão de menos
de 5%. o que mostra a particularidade
desse negócio", diz o dinamarquês Peter
Froberg, consultor em negócios free-
mium. O Terra, um dos maiores portais
do Brasil, criou um modelo freemium
para o Sonora, seu serviço de músicas
online. Qualquer internauta pode aces-

sar o serviço para ouvir as faixas. Mas,
para fazer o download e organizar as
listas de reprodução, é preciso pagar
uma mensalidade de cerca de 20 reais.
O Terra afirma que 200 000 dos 3 mi-
lhões de visitantes únicos que o Sonora
recebe ao mês pagam para ter acesso aos
recursos mais avançados. Mas sites que
não contam com o mesmo alcance de
um grande portal têm uma missão mui-
to mais complicada para tornar viável o
modelo. Outro ponto fundamental é
diferenciar-se da concorrência. Na in-
ternet, novas idéias são rapidamente
copiadas — e o modelo freemium é a
bola da vez. De rádios online a vende-
dores de armazenamento na web, está
cada vez mais difícil encontrar uma no-
va empresa que não tenha freemium em
seu plano de negócios. Bom para os con-
sumidores? Sem dúvida. Resta saber se
vai ser bom negócio para o feirante.
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