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Há uma divisão de longa data entre os softwares destinados a companhias e os voltados ao 
consumidor: as empresas, na maioria dos casos, compram licenças para usar os aplicativos, 
enquanto os consumidores frequentemente não pagam nada, e os anunciantes desembolsam 
dinheiro para chegar até eles. Várias empresas iniciantes começaram a derrubar essa divisão 
ao oferecer software empresarial custeado por anúncios. Em vez de cobrar milhares de dólares 
por licenças e taxas de manutenção, essas empresas distribuem gratuitamente programas que 
administram prontuários médicos, monitoram redes de tecnologia da informação, entre outras 
coisas. Sites como esses tornam-se "comunidades para profissionais altamente qualificados, e 
isso vale muito para qualquer um que queira vender para eles", diz Jeremiah Owyang, analista 
da empresa de pesquisa Altimeter Group, de San Mateo, na Califórnia. 
  
Para alcançar públicos tão especializados, as empresas estão dispostas a pagar muito mais que 
o que pagam por anúncios em sites voltados ao consumidor. A Practice Fusion, de San 
Francisco, está no mercado há sete anos. A empresa oferece um sistema gratuito de 
prontuários médicos eletrônicos empregado por 150 mil médicos e clínicas, e cobra dos 
laboratórios farmacêuticos até US$ 200 por mil impressões - como são chamadas as 
visualizações de página - para alcançar profissionais da área médica. Sites como o Yahoo e o 
Facebook cobram menos de US$ 10. Trata-se de "influenciar o comportamento de tomadores 
de decisões realmente importantes, valiosos", diz Zach Gursky, um veterano do setor de 
publicidade que supervisiona as vendas de anúncios da Practice Fusion. 
  
Esse enfoque envolve riscos. Empresas tradicionais de software empresarial como a Oracle e a 
IBM podem atar clientes com contratos no valor de milhares de dólares por usuário, garantindo 
um fluxo de receita previsível. Os produtos gratuitos, por seu lado, são susceptíveis às 
mudanças dos orçamentos de publicidade, que oscilam de acordo com a economia. "Um 
modelo de publicidade, por si só, é razoavelmente difícil de transformar em um negócio de 
longo prazo lucrativo", diz Dave Whorton, fundador da Tugboat Ventures, uma empresa de 
compra de participações especializada em software. "Não se pode oferecer o mesmo nível de 
suporte ao cliente que se oferece quando se tem um contrato anual." 
  
Muitas empresas, no entanto, gostam da palavra "grátis" tanto quanto os consumidores. Allan 
Treadwell, clínico geral em San Francisco, diz que os programas mais antigos de prontuários 
médicos eram "uma constante sangria de dinheiro". Cinco anos atrás, ele mudou para o 
Practice Fusion, que lhe permite armazenar prontuários de pacientes, manter sua agenda e 
prescrever medicamentos eletronicamente, tudo pelo custo de visualizar alguns anúncios. "Por 
que você deixaria de usar um produto gratuito, se ele é tão bom, ou melhor, que o pago?", 
pergunta Treadwell. 
  
A Spiceworks consolidou um público de quase 2 milhões de profissionais de tecnologia da 
informação que usam o sistema para rastrear e consertar laptops, servidores e softwares 
empregados por funcionários de empresas, além de usá-lo como um Facebook para fanáticos 
por computador. Os Spiceheads, como a empresa os chama, usam o serviço para trocar dicas 
sobre problemas técnicos e pesquisar produtos. Mais de 200 empresas, entre as quais 
Microsoft, Dell e Rackspace, pagam à Spiceworks até US$ 100 por mil impressões para 
alcançar esse público. "É uma escolha óbvia, em vista de sua ampla rede de profissionais de 
TI", diz Calen Holbrooks, gerente de marketing da Microsoft. 
  
Inspirada pela Spiceworks e pela Practice Fusion, a Wave Accounting decidiu fazer uma coisa 
semelhante a um software contábil para pequenas empresas. Desde que a Wave começou a 
operar, dois anos atrás, 200 mil lojas de administração familiar se filiaram, constituindo um 
público para empresas como Dell, American Express e a provedora de armazenagem on-line 
Carbonite. "Nos certificamos de que estamos colocando as ofertas certas na frente deles", diz 
Kirk Simpson, principal executivo da empresa, sediada em Toronto. "Trata-se de uma venda 
de anúncio muito direcionada." 
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Ryan Howard, principal executivo da Practice Fusion, diz que o modelo gratuito não foi sua 
primeira opção. Quando ele lançou o serviço, em 2007, tentou vendê-lo por US$ 300 mensais, 
muito menos que o cobrado pelos aplicativos concorrentes da Allscripts, Epic Systems e 
McKesson. Mesmo esse valor, no entanto, revelou-se alto demais para médicos com limitações 
de caixa que acabavam de migrar para os softwares on-line. Alguns meses depois, Howard 
baixou o preço para zero, e não se arrepende. "Temos dezenas de milhares de médicos que 
começam o dia acessando o sistema", diz. Para quem quer vender, "esse é o maior lugar a ir 
para alcançar a comunidade de profissionais de saúde." (Tradução de Rachel Warszawski) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr. e 1 maio 2012, Empresas, p. B3. 
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