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mundo físico — para laboratórios farmacêuticos, pa
ra companhias aéreas, para montadoras de veículos. 

Como uma empresa estabelecida deve reagir? 
Nitidamente, há uma dificuldade entre gestores 
para achar a resposta. Passamos os últimos cinco 
anos estudando como empresas estabelecidas lida
ram com concorrentes que se valiam do modelo do 

"grátis" numa série de mercados de produtos (veja o 
quadro "Nossa pesquisa"). Não achamos nenhum 
exemplo de empresa do universo não digital que t i 
vesse vencido a briga com rivais com produtos grátis. 
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Aliás, em dois terços das batalhas que avançaram 
o suficiente para serem avaliadas, as estabelecidas 
(tanto do universo digital quanto do físico) tomaram 
a decisão errada. Num punhado de casos, empresas 
que não deviam ter reagido o fizeram imediatamen
te, lançando algo também grátis — abalando sua re
ceita e sua rentabilidade. Deviam ter esperado e dei
xado que a atacante se autodestruísse, ou reconheci
do que as duas podiam coexistir pacificamente. 

Em geral, contudo, quem devia ter partido para 
a ação não se mexeu — ou não foi rápido o bastan
te. Curiosamente, isso incluía empresas estabeleci
das que haviam identificado uma ameaça genuína de 
uma nova rival e tinham todas as armas de que preci
savam para vencer um embate de frente: base estabe
lecida de clientes, produto com recursos superiores, 
forte reputação e abundantes recursos financeiros. 

Por que não usaram esses extraordinários ativos 
para enxotar as rivais por trás da novidade grátis? A 
resposta é tão óbvia que o leitor já deve imaginar: a 
gestão hesitava em abandonar o modelo de negócios 
presente, que vinha dando receita e lucro saudáveis. 
Mas, se a resposta é óbvia, por que a gestão comete 
o erro? O motivo é a onipresença da estrutura e da 
mentalidade do centro de lucro. Com base em nosso 
estudo do grátis em mercados online e físicos, mos
traremos neste artigo como avaliar se a chegada de 
um produto ou serviço grátis em seu mercado é uma 
ameaça e como superar o desafio do centro de lucro. 

Avalie a ameaça 
A seriedade da ameaça imposta por uma nova ad
versária depende de três fatores: a capacidade dessa 
empresa de cobrir custos com suficiente rapidez, a 
velocidade à qual o número de usuários da novidade 
grátis está crescendo e a velocidade à qual sua clien
tela pagante está debandando. 

Às vezes, a nova rival se destrói sozinha por não 
conseguir converter um público não pagante em pa
gante com rapidez suficiente para cobrir custos — ou 
por não conseguir achar um terceiro que pague para 
ter acesso a seus usuários. Logo, é crucial determinar 
se aquilo que oferece de graça está, de alguma forma, 
gerando receita. Obviamente, certas empresas po
dem ter capital suficiente para aguentar um ano ou 
mais sem monetizar a base de usuários (o serviço de 
telefonia gratuita do Skype já tinha um ano quando a 
empresa lançou o SkypeOut, serviço pago para cha
madas a telefones fixos a partir do computador). Na 
verdade, esse cenário pode ser bom para a empresa 
estabelecida, que teria tempo para avaliar o potencial 

do modelo e decidir se lança ou não algo de graça. 
Descobrimos que a empresa estreante em geral 

acha um jeito de transformar usuários em clientes 
geradores de receita se sua base de usuários estiver 
crescendo depressa ou se a clientela pagante da em
presa estabelecida estiver migrando para o produto 
grátis a um ritmo acelerado. Que taxas indicam peri
go? Nossa análise da dinâmica em vários mercados 
sugere que se a base de usuários do artigo gratuito 
estiver crescendo 40% ou mais ao ano (o que signifi
ca que irá, no mínimo, dobrar a cada dois anos) ou se 
a taxa de deserção de clientes de sua empresa for de 
5% ou mais por ano (o que significa que esta perde
ria ao menos 25% da clientela em cinco anos), pode 
haver sérios problemas mais à frente. Como mostra 
a matriz "Ameaça da concorrência 'grátis' é grande?", 
avaliar essas taxas (ou estimativas razoáveis) ajuda a 
empresa a determinar o grau da ameaça imposta pe
lo produto gratuito e reagir de forma condizente. 

Decida se e quando responder 
Quando as duas taxas citadas acima são elevadas, a 
nova adversária representa uma ameaça ao modelo 
de negócios. No caso, a maioria das empresas estabe
lecidas não deve só reagir com algo também grátis, 
mas mudar radicalmente o próprio modelo para so
breviver. E precisa agir depressa — dentro de dois ou 
três anos. Muitos jornais competindo com rivais onli
ne que oferecem anúncios classificados ou conteúdo 
editorial de graça estão nesse quadrante. E, sem uma 
reconcepção radical do próprio modelo de negócios, 
sua situação vai continuar em franca deterioração. 

Para sorte das que já estão no mercado, a maioria 
das ameaças cai em um dos outros quadrantes, o que 
significa que pode haver mais tempo para a resposta. 
Quando usuários da nova adversária estão se mult i 
plicando rapidamente, mas a clientela da empresa es
tabelecida está debandando lentamente, a adversá
ria representa uma ameaça retardada. Isso significa 
que o produto ou serviço gratuito está atraindo clien
tes de outras empresas estabelecidos ou novos usuá
rios. Nesses casos, seu produto ou serviço pode co
existir com o gratuito pelo menos por alguns anos, so
bretudo se for voltado a segmentos nobres do merca
do. É a situação na qual a Microsoft se encontra com 
o pacote Office: devido aos altos custos de migração, 
a maioria dos usuários empresariais atuais não está 
desertando; já novos usuários — universitários, pe
quenas empresas e instituições de ensino — cada vez 
mais usam o Google Docs e o Open Office da Oracle, 
ambos gratuitos (veja o quadro "Por que a Microsoft 
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deveria levar a concorrência 'grátis' mais a sério"). 
O segredo para empresas estabelecidas às voltas 

com uma ameaça retardada é descobrir exatamen
te quando responder com uma versão grátis do pro
duto atual ou com uma novidade gratuita que atraia 
novos usuários. Reagindo na hora certa (e não tarde 
demais), a empresa estabelecida vai poder repudiar 
a nova rival — e sem prejudicar muito as vendas atu
ais (pois clientes estabelecidos estão migrando len
tamente). Assim que a nova rival passe a contar com 
milhões de usuários, no entanto, a empresa estabe
lecida é obrigada a responder — como fez a Intuit em 
2009 ao comprar a start-up Mint.com por US$ 170 mi
lhões, eliminando uma ameaça ao software de finan
ças pessoais Quicken e ganhando no processo um 
produto gratuito online (a Mint.com atraíra mais de 
2 milhões de usuários em apenas três anos). 

Quando a taxa de deserção entre sua clientela 

pagante for alta e a taxa de expansão da base de usu
ários da nova rival for baixa, a ameaça obviamente é 
imediata, pois há uma rápida erosão de sua receita. 
Embora ainda não tenha atraído um grande número 
de usuários, a novidade gratuita é um problema pa
ra você e exige pronta resposta. Também sugere que 
sua empresa está dando mais do que o cliente pede e, 
com isso, incitando a ruptura. É preciso descobrir de
pressa uma maneira de lançar algo de graça. 

Por último, quando ambas as taxas são baixas, a 
ameaça é menor. Nesse caso, a empresa estabelecida 
deve seguir monitorando a situação. 

Lance um "grátis" melhor 
Se já decidiu que um produto ou serviço grátis é uma 
ameaça a sua empresa e considerou o melhor mo
mento para reagir, o passo seguinte é descobrir co
mo responder. A maioria das empresas estabelecidas 
consegue lançar um bom contra-ataque graças ao ar
senal de armas em seu poder, o que normalmente in
clui uma grande base de usuários ou clientes que in
vestiram para aprender a usar o produto, know-how 
técnico avançado, uma marca com considerável ca
pital, recursos financeiros substantivos, conheci
mento do mercado e acesso a importantes canais de 
distribuição e marketing. Uma empresa estabelecida 
pode usar esses ativos para lançar um produto grá
tis melhor e para empregar certas estratégias consa
gradas de vendas e preços para gerar receita e lucro: 

"up-selling", venda cruzada, venda de acesso a clien
tes e oferta da novidade grátis com produtos pagos 
(veja o quadro "Quatro estratégias consagradas"). 

Só que, como dissemos acima, é comum a em
presa estabelecida não partir para o contra-ataque. 
Um exemplo bem conhecido é a relutância de qua
se todos os grandes jornais nos Estados Unidos a 
adotar o modelo de negócios do grátis quando o si
te Craigslist atacou seu rentável negócio de classi
ficados. Segundo nosso estudo, Salt Lake City é o 
único dos 50 maiores mercados metropolitanos de 
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anúncios classificados do país que não é dominado 
pela Craigslist. O motivo? A Deseret Media (que inclui 
o jornal Deseret News, a KSL TV e a KSL NewsRadio) 
reagiu depressa à ameaça ao modelo de negócios, 
lançando o próprio site de classificados gratuitos e 
fazendo outras mudanças importantes. Seu site, o 
ksl.com, é mais bem projetado e mais fácil de nave
gar do que o Craigslist, e alavancou a marca KSL, es
tabelecida, para atrair classificados. 

A Deseret Media logo se beneficiou de efeitos de 
rede: o site ksl.com atraía mais gente interessada em 
comprar algo do que o Craigslist porque ali havia mais 
gente anunciando. A receita do site vem de tarifas co
bradas de anunciantes que querem veicular anúncios 
normais e de quem quer uma posição preferencial 
para seu classificado. Hoje, o lucro do site ultrapassa 
o de operações tradicionais, incluindo o jornal. 

Paralelamente, a Deseret Media mudou o mo
delo de negócios do jornal: cortou quase metade do 

pessoal na redação; parte do conteúdo agora é gera
da por "crowdsourcing". Em 2010, o público do jor
nal, na versão impressa e na online, subiu 15%, a se
gunda maior taxa de crescimento do setor. A Deseret 
Media como um todo vai de vento em popa. 

O Yahoo é outro exemplo de empresa estabele
cida que tr iunfou com o lançamento de um produ
to grátis melhor. Em 2004, o Google lançou o Gmail, 
que era grátis e dava dez vezes mais espaço de arma
zenamento do que o Yahoo, principal fornecedor de 
e-mail gratuito naquele então. Novo no pedaço, o 
Google podia oferecer bem mais espaço porque t i 
nha relativamente poucos usuários. Um executivo 
do Google contou: "Não fazemos algo a menos que 
seja uma ordem de grandeza melhor — talvez cinco a 
dez vezes melhor — do que o que os outros estão fa
zendo, sobretudo se tivermos de convencer o usuá
rio a migrar de outro produto grátis para o nosso". 

A chegada do Google criou um dilema para o 
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Yahoo, que obtinha alguma receita com o up-selling 
(ao convencer o usuário a pagar por mais espaço de 
armazenamento ou outros adicionais), mas mui 
to mais com anunciantes (seus reais clientes). Para 
equiparar o Google, o Yahoo teria de comprar servi
dores suficientes para fornecer espaço de armazena
mento a 125 milhões de usuários de seu serviço de e-
mail — investimento que não traria receita adicional. 

O Yahoo decidiu responder de um modo que en
viasse um recado ao Google e a seus próprios usuários 
de e-mail e anunciantes: imediatamente anunciou 
que igualaria a oferta de um gigabyte de armazena
mento grátis do Google. Uns dois anos depois, passou 
a oferecer espaço ilimitado. Essas medidas deixaram 
o usuário do serviço sem motivo para migrar para o 
Google — e deixaram o Google com pouca opção para 
oferecer um produto gratuito melhor. Embora o cus
to maior tenha abalado o lucro do Yahoo no curto pra
zo, a participação da empresa no mercado de e-mail 

segue sendo várias vezes maior do que a do Google. 
Mas o Google não desistiu: hoje, o Gmail serve de pla
taforma para outros produtos gratuitos da empresa, 
como Google Docs e Calendar. A longo prazo, isso po
deria tornar o Gmail o melhor produto gratuito. 

A lição mais importante desses casos? Se a base de 
usuários for vital para seu fluxo de receita, a empre
sa deve lançar logo um produto grátis comparável ou 
superior à nova alternativa. Se puder, tente aniquilar 
esse concorrente ou, no mínimo, impedir que adqui
ra força suficiente para impor um sério desafio. 

Repense centros de lucro 
Dois obstáculos impedem gestores de empresas esta
belecidas de dar o salto para estratégias fundadas no 

"grátis". O primeiro é a crença arraigadíssima de que to
do produto deve gerar um nível respeitável de receita 
e lucro por si só. O segundo é a estrutura de centros de 
lucro e o sistema de contabilidade que emprega, que 
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tanto refletem como reforçam essa mentalidade. 
Quando o cenário competitivo é estável, centros de 

lucro são uma bênção: empurram para baixo a respon
sabilidade pelos resultados, em geral para o nível do 
produto; colocam fluxos de receita e custos nas mãos 
de um indivíduo, identificando claramente de quem é 
a responsabilidade; e dão um meio de ascensão a quem 
espera chefiar unidades com orçamento maior. Mas 
centros de lucro têm um lado sombrio: impedem que a 
organização considere a receita e os custos de um pro
duto separadamente — algo essencial para que conce
ba e implemente uma estratégia de produto grátis. 

Para corrigir esse problema, a responsabilidade 
pelo lucro deve ser entregue a um grupo de gestão 
a cargo de fluxos de receita e custo de uma varieda
de muito maior de fontes do que o tradicional centro 
de lucro. Uma empresa que se vale basicamente de 
estratégias de produto grátis, como o Google, clara
mente vai atribuir tal responsabilidade a um escalão 
muito superior na organização — diferentemente de 
uma empresa na qual o grátis seja apenas uma pe
quena parte de uma estratégia bem maior. 

Além de transferir a responsabilidade pelo lucro 
hierarquia acima, empresas com modelo de negó
cios fundado no "grátis" em geral deixam a respon
sabilidade por fluxos de receita e gestão de custos em 
escalões inferiores — e em mãos distintas. Gerentes 
de receita nessas empresas buscam todo meio possí
vel de aumentar a receita — exceto o preço do produ
to. O trabalho nitidamente exige criatividade, mas a 
receita normalmente é gerada das quatro maneiras 
acima citadas: up-selling, venda cruzada, venda do 
acesso a usuários e pacotes. Um grupo distinto de ge
rentes de desenvolvimento de produtos monitora cus
to e agrega ao produto recursos que expandam a base 
de usuários o mais depressa possível. Com base em 
conversas com executivos atuais do Google, calcula
mos que só o presidente e três ou quatro diretores te
nham responsabilidade por resultados (P&L) ali. 

É patente que pode haver conflitos entre o grupo 
da receita e o grupo de desenvolvimento de produ
tos — e é bom deixar claro como serão resolvidos. No 
Google, por exemplo, o grupo de desenvolvimento 
de produtos pode vetar modelos de receita que, a seu 

Por que a Microsoft deveria levar a concorrência "grátis" mais a sério 
Nos últimos quatro anos, o pacote Office da 
Microsoft vem sendo alvo do ataque de alter
nativas grátis: Google Docs e Open Office, da 
Oracle. Embora finalmente tenha reagido em 
2010 — com o Microsoft Live, uma versão do 
Office grátis, na "nuvem" —, a Microsoft es
perou demais e não foi firme o suficiente para 
conter o que pode virar uma séria ameaça. 

A relutância da Microsoft em adotar uma 
estratégia na qual o produto seja grátis não 
surpreende. Seu braço de ferramentas de 
produtividade há muito goza de um quase 
monopólio e sempre foi muito rentável. E, 
salvo por usuários sensíveis ao preço, como 
universitários e entidades públicas, sua clien
tela não vem migrando em massa para alter
nativas grátis. Aliás, o temor de incompatibi
lidade de arquivos, a falta de certos recursos 
em produtos rivais e a necessidade de ensi
nar o pessoal a usar um novo aplicativo vêm 
mantendo a grande maioria dos clientes em
presariais visados pela Microsoft a bordo. 

A nosso ver, no entanto, a Microsoft 

errou ao não levar mais a sério a deserção 
entre o público sensível ao preço. Nossa 
sondagem de estudantes universitários 
sugere que, hoje, cerca de 20% usam ex
clusivamente alternativas gratuitas (cinco 
anos atrás, por volta de 4%). Segundo uma 
concorrente, o número de estudantes nos 
Estados Unidos que usam o Google Apps 
subiu de 7 milhões para 10 milhões nos 
dois últimos anos, e cerca de 3 milhões de 
usuários em pequenas empresas e certas 
instituições de grande porte (incluindo 
Brown, a rede de universidades do esta
do da Califórnia, Gonzaga, University of 
Minnesota, University of Virgínia, Vander-
bilt, Villanova e William & Mary) também 
migraram. É um grande problema para a 
Microsoft: o Open Office e o Google Docs 
vão seguir melhorando, aumentando o 
apelo entre usuários mais jovens e mais re
centes e entre instituições de olho nos gas
tos — sobretudo nos casos em que o Office 
tem recursos demais para esse público. 

Até aqui, o Microsoft Live não vem pare
cendo capaz de neutralizar alternativas grá
tis de concorrentes. Há várias razões possí
veis. Uma é que a Microsoft, diferentemente 
da Open Office, não oferece uma versão que 
possa ser baixada e instalada no compu
tador da pessoa. Outra é que a Microsoft 
não promoveu esse produto grátis de forma 
agressiva o bastante — que, por isso, não é 
tão conhecido como o Google Docs. 

A julgar pela resposta tímida da Mi
crosoft até aqui, a empresa não quer sua 
clientela migrando para o produto gratui
to. É um erro. Ao sacrificar parte da recei
ta obtida com clientes que querem gastar 
menos ou não precisam de toda a funcio
nalidade do Office, a Microsoft poderia im
pedir concorrentes com produtos grátis de 
crescer no mercado e dar a si mesma uma 
chance melhor de segurar seus clientes 
mais valiosos: empresas e usuários domés
ticos exigentes que são fiéis hoje mas, a 
certa altura, poderiam desertar. 
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ver, prejudicariam a experiência do usuário. Quando 
os dois grupos não chegam a um acordo, altos geren
tes com responsabilidade pelo resultado final — e, às 
vezes, até o presidente — arbitram. 

Outra coisa que impede muitas empresas de 
lançar algo grátis é o sistema de contabilidade de 
custos, ótimo para distribuir o total de custos en
tre um grande número de produtos para a aloca
ção de custos fixos, mas não para identificar o custo 
efetivo de cada produto ou serviço vendido. A distin
ção entre o custo médio (que alguns chamam de cus
to variável ou custo total) e custo efetivo (que alguns 
chamam de custo marginal) é importante, pois o se
gundo é quase sempre menor do que o primeiro, não 
raro muito menor. Pense no custo, para uma compa
nhia aérea, de uma poltrona vazia num voo lotado, ou 
quase: basicamente zero. O princípio vale para quase 
todo setor. Com uma operação a pleno vapor, na qual 
já incidiram praticamente todos os custos, gerar pro
dutos ou serviços adicionais soma muito pouco ao to
tal de custos. Líderes da empresa podem reverter es
sa ideia a seu favor ao considerar abordagens alterna
tivas de preços, como o grátis. Ao deixar de lado o sis
tema de contabilidade de custos, podem achar uma 
flexibilidade que sequer sabiam que tinham. 

Um exemplo do setor farmacêutico mostra como 
a estrutura e a mentalidade do centro de lucro e o sis
tema de contabilidade de custos tornam difícil para 
uma empresa reagir quando rivais lançam algo de 
graça. Em 2008, o laboratório Galderma (joint ventu-
re da Nestlé e da L'Oréal) lançou nos EUA a loção para 
acne Epiduo, que exigia receita médica. Já que o Ben-
zac, outro produto para acne do laboratório, em bre
ve teria a patente aberta no país, a Galderma sentia 
enorme pressão para ampliar o mais depressa possí
vel a fatia da Epiduo no mercado americano. Na Euro
pa, no entanto, o produto enfrentara forte concorrên
cia do Duac, gel para acne da GlaxoSmithKline (GSK). 

Já esperando que a situação se repetisse nos EUA, a 
Galderma criou um programa para reembolsar o con
sumidor por sua parte na conta [o resto é pago pelo 
plano de saúde] por até um ano. Em troca de vales de 
desconto, o cliente fornecia à empresa seu e-mail — 
que a Galderma usava para enviar dicas de cuidados 
da pele, informações sobre acne e ofertas especiais 
de produtos de venda livre, como sabonetes. 

Dar desconto pesado num novo fármaco para 
conquistar mais mercado já de saída é uma estraté
gia comum nos EUA. A esperança é que, uma vez 
que a empresa tenha conquistado uma fatia consi
derável, planos de saúde aceitem cobrir o fármaco, 

permitindo à empresa compensar custos de desen
volvimento e obter lucro antes que a patente expire. 

Só que empresas estabelecidas, vendendo fárma
cos estabelecidos, em geral se recusam a fazer apos
tas com preços. Seus sistemas de contabilidade de 
custos e estruturas de P&L fazem com que sintam 
que precisam cobrir os custos substanciais do pro
duto — o que explica por que a GSK e outros gran
des laboratórios pareciam paralisados quando a Gal
derma lançou o programa de reembolso do Epiduo. 
Um executivo da GSK disse: "Não temos como fazer 
o mesmo, mal podemos nos permitir um desconto. 
Logo, estamos perdendo participação". 

Na verdade, o custo marginal — a matéria-prima e 
a mão de obra — de um tubo de loção ou gel é peque
no (de alguns centavos a poucos dólares). Logo, a curto 
prazo os outros laboratórios não teriam perdido quase 
nada se tivessem dado um grande desconto em seus 
produtos ou equiparado a oferta da Galderma. Além 
disso, como a Galderma, podiam ter feito a venda cru
zada de produtos e, ao derrubar muros que separavam 
centros de P&L, usado o lucro de outros produtos de 
grande sucesso para subsidiar perdas a curto prazo na 
dermatologia. Isso teria deixado a Galderma numa po
sição insustentável: dar o produto de graça sem que a 
participação crescesse. A briga continua, mas por ora 
a estratégia da Galderma permitiu a conquista de clien
tes e a rentável venda cruzada de produtos. 

J Á Q U E E S T R A T É G I A S na qual o produto é grátis impli
cam experimentação e, verdade seja dita, a aceitação 
de certo risco, adotá-las pode exigir uma mudança 
cultural. Será preciso uma forte liderança executiva 
para defender a tese de que é preciso dar uma res
posta à concorrência, renovar estruturas organiza
cionais e questionar informações da contabilidade 
de custos. Quando um produto ou serviço gratuito 
é uma ameaça, há poucas estratégias a seu dispor — 
além de equiparar grátis com grátis. Uma empresa 
sob ataque que perde tempo demais buscando ou
tra estratégia espetacular só adia o inevitável. Ao agir 
de forma decisiva assim que a ameaça é clara, pode 
muito bem sobreviver e prosperar. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil Especial Marketing & Vendas, São Paulo, v. 89, n. 8, p. 54-61, 8 ago. 2011.




