
"Imaginação não existe, está tudo no
Google." Em julho de 2009, durante a úl-
tima Festa Literária Internacional de Pa-
raty, o escritor Chico Buarque fez essa
declaração em sua concorrida palestra.
Talvez tenha compreendido que a inter-
net é uma máquina de copiar gigantesca
-uma vez que algo copiável entra lá, fica
impossível impedir que seja copiado ao
infinito-, o que a transforma em um
sistema de superdistribuição. E o efeito
disso é devastador, porque muda nos-

sa base econômica por inteiro: o fluxo
livre, constante e promíscuo de cópias
gratuitas revoga a antiga ordem, basea-
da em venda de cópias preciosas.

Quem apresentou essa mudança de
paradigma de maneira tão clara não
foi Chris Anderson, atual editor-chefe
da revista Wired e levantador dessa
lebre, mas Kevin Kelly, antigo editor
da Wired e hoje responsável pelo blog
Technium, uma referência da web.
Mas aí vem uma indagação filosófica:
se tudo vai virar grátis, onde/como va-
mos gastar/ganhar nosso dinheiro?

Peter Drucker, que faria 100 anos em
2009, costumava dizer que o cliente ra-
ramente compra aquilo que você acha
estar vendendo. Se o conteúdo é repli-
cável infinitamente e está disponível na
rede, fica claro que o valor não está no
conteúdo em si. A resposta sobre o que
se venderá a partir de agora só pode
estar no cliente, afinal é ele que gasta
seu tempo e dinheiro consumindo. O
conteúdo precisa virar serviço.

Kevin Kelly enumerou oito "conteú-
dos como serviço" que podem ter mais
apelo do que o grátis:

1. Imediatismo. Pagamos para assistir
àquele filme que estreia hoje no cine-
ma, mesmo sabendo que passará na
TV um dia.

2. Personalização. Quanto vale um CD
autografado por Michael Jackson?

3. Interpretação. Um software pode ser
grátis, mas o manual custa R$ 10 mil.

4. Autenticidade. O medicamento "de
marca" é mais caro que o genérico.

5. Acessibilidade. A proposta do Kindle e
do iPod é dar acesso a qualquer livro ou
música existente. Acesso também pode
ser uma questão de tempo: a versão em
áudio de seis horas do livro Free, de Chris
Anderson, é gratuita, mas a de três horas
custa US$ 7,49, porque torna o conteúdo
mais acessível para o ouvinte.

6. Objetos físicos/Experiência. O arqui-
vo PDF do livro é grátis, mas o livro em
papel não.

7. Autoria. Quando sabemos que o cria-
dor receberá o dinheiro, acabamos pa-
gando com prazer. A presença da em-
presa tira a conexão com o autor.

8. Findability("encontrabilidade"). Par-
te do valor que percebemos em uma
loja é saber que ela selecionou as rou-
pas que queremos.

É muito provável que Drucker concor-
dasse com Kelly.
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