
oje em dia qualquer pessoa que 
cresça em uma casa com banda 
larga provavelmente terá como 

pressuposto que tudo o que for digital deve ser 
grátis", pontua Chris Anderson (Free, o futuro 
dos preços), destacando que esta geração 
dos que têm menos de 20 anos e já nasceram 
nas plataformas digitais "também esperam que 
as informações sejam infinitas e imediatas". 
São tantas alternativas grátis que esta grande 
população descobre caminhos alternativos para 
dispor de entretenimento e informação sem ter 
que pagar por isso. 
Doutoras em psicologia e especialistas no estudo 
e comportamento da geração Y, Nicole Lipkin e 
April Perrymore estudaram a cultura desta nova 
geração e seu impacto no mundo dos negócios, 
especialmente considerando que são a primeira 
geração de falantes desta língua digital, e que 
para fazê-la vigorar construíram (e estão ainda 
construindo) regras, estruturas, gramática e 
até princípios de comunicação. "A geração 
Y sempre viveu em redes sociais da internet. 
Graças à tecnologia podemos manter contato 
com quem quisermos, em qualquer lugar, a 
qualquer hora. E construir novas redes sociais". 
Tudo disponível, acessível, sem barreiras e nem 
tarifas, resultado do imediatismo na comunicação 
e informação. E a cultura do grátis está associada 
à gratificação instantânea que todo este processo 
de comunicação propõe, cultuando prazeres 
imediatos e fáceis de se obter. 
O grátis tridimensional do passado teve seu sentido 
ressignificado, pois esta geração é multitarefas 
por natureza, de acordo com as multiplataformas 

de contato que a tecnologia proporciona, 
redimensionando os desejos de pertencimento e 
as fronteiras dos relacionamentos. 
Sozinhos, são multivíduos com" a possibilidade de 
viver muitas vidas a distância e de sermos vividos 
por muitos numa única existência", conceito do 
antropólogo italiano Massimo Canevacci, em um 
entorno imagético construído e modelado pela 
mídia. Vivem também qual multivídeos, editando 
e publicando imagens de suas memórias, e têm 
a habilidade de se transformar instantaneamente 
em ícones, referências, celebridades — o You 
Tube confirma esta premissa. 
Já organizados em grupos, compõem a nova 
multidão, o crowdsourcing, "número de pessoas 
no mundo todo com acesso à internet", segundo 
Jeff Howe (O poder das Multidões), com poder 
participativo para construir — ou destruir 
— conceitos, produtos e serviços. Exemplos? 
Google, Wikipédia, Blogs... 
Assim, multivíduos em crowdsourcing arquitetam 
um futuro permanentemente efêmero publicado 
em tweets, "uma janela para os desejos, 
necessidades e experiências de atuais e 
potenciais clientes", segundo Brian Solis (Engage: 
the complete guide for brands and business to 
build, cultivate, and measure sucess in the new 
web). E ditam as tendências do consumo, que 
podem ser quantificáveis e qualificáveis para 
quem quiser comprovar. Segundo a revista 
Forbes, esta geração do grátis elegeu o jovem 
Justin Bieber, cantor canadense de 16 anos, que 
lançou seu primeiro disco há menos de 1 ano, 
como a personalidade mais influente do Twitter, 
"superando" Paulo Coelho, os Jonas Brothers, 



Lady Gaga, o Dalai Lama... 
Cada tribo com sua cultura e com seu ritual. 
Oras, neste mundo de trocas sui-generis e de escambos 
submarinos de novos cardumes (peixes urbanos!), com 
novos valores que se dissipam a cada segundo, não seria 
o grátis relativo? 
O que para esta nova geração é gift, para outras não 
poderia ser junk? 
Para o economista indiano Arjun Appadurai a questão 
pode ser elucidada se considerarmos a diferenciação 
entre duas formas de trocas: as permutas e os gifts. 
As permutas de objetos não consideram o dinheiro como 
referência, reduzindo os custos sociais, culturais, políticos 
e pessoais a uma economia alternativa de troca de bens. 
Já os gifts consideram o espírito de reciprocidade, 
socialidade e espontaneidade no qual as trocas são 
efetivadas, e estão, em muitos casos, distantes das 
questões de lucro e de intencionalidade, tal como se 
observa na circulação de commodities. 
Assim, enquanto os gifts criam links entre pessoas por 
meio da circulação de objetos e de relações sociais, 
as commodities representam a troca de objetos entre 
pessoas movidas pelo dinheiro e não pela sociabilidade. 
Considerando que as commodities são "coisas com 
um tipo particular de potencial social, qualidade que 
as distingue dos demais 'produtos', 'objetos', 'bens', 
'artefatos' e outras tantas variedades de coisas" existentes 
nas mais distintas sociedades em todos os tempos e 
espaços, reais ou virtuais. 
Então, neste silogismo, aplicativos para downloads que 
são entregues para degustação em suas edições básicas 
e depois comercializados em versões mais avançadas 
não são gifts? 
É... "O grátis não é o que costumava ser, especialmente 
na internet, cuja própria história e tecnologia se baseiam 
na noção de que as informações e praticamente todo o 
resto on-line quer ser grátis. Os presentes na web sempre 
vêm acompanhados de um alto preço...", reflete John 
Schwartz (The New York Times). Mas quem é que não 
quer um widget para chamar de seu? 
Concluo com Stelarc: "Tenho a impressão de que 
chegamos aos limites da filosofia. Não porque chegamos 
ao limite da linguagem, mas devido à obsolescência de 
nossa fisiologia." 
Oh!, web-smestesias, que complexo é entender esta 
geração do grátis. 
Preciso urgentemente de um buquê de flores virtuais. 

Fonte: Marketing, São Paulo, ano 44, n. 456, p. 64-65, jan. 2011.




