
Somos todos
inventores

POR CHARLES LEADBEATER

H
á cerca de 20 anos, um novo
tipo de bicicleta começou a
aparecer nas ruas: a moun-
tain bike. De onde ela sur-
giu? Não foi da mente de um

inventor solitário, depois da produção
de vários protótipos e da realização de
inúmeros testes. Também não foi de al-
gum laboratório de pesquisa e desenvol-
vimento de uma fábrica de bicicletas.

As mountain bikes vieram de usuários,
especialmente um grupo de fanáticos
da Califórnia, que estava frustrado por

não poder seguir trilhas acidentadas
com suas bicicletas de corrida.

Eles montaram os primeiros
modelos com estruturas

Durante
muito tempo a
inovação tecnológica
foi exclusividade de
gênios e especialistas.
Hoje, grande
parte dela é criada,
coletivamente, por
milhões de usuários

NAS NUVENS. O kitesurfing

já movimenta US$ 100

milhões anuais

de bicicletas tradi-
cionais, marchas de bi-
cicletas de corrida, pneus
mais largos e freios de motocicleta.

Durante os primeiros anos, elas
foram feitas em garagens e eram

conhecidas como clun-
kers. Uma pequena in-

dústria surgiu a partir disso e, em
1976, no condado de Marin, ao

norte de São Francisco, já existia
uma meia dúzia de firmas de entu-
siastas que montavam bicicletas
para os amigos.
A primeira mountain bike comer-

cial foi lançada em 1982 e as grandes
fábricas seguiram a onda. Em meados
dos anos 80, a mountain bike já estava
estabelecida no mercado de bicicletas.
Em 2000, as mountain bikes eram res-
ponsáveis por 65% do mercado ameri-
cano, que valia cerca de US$ 58 bi-
lhões. Os usuários inventaram não só
um novo item, mas uma categoria in-
teira de produtos e um estilo de vida,
que os acompanhava.

Isso não aconteceu só com o ciclis-
mo. Nos últimos cinco anos, o kitesur-
fing - prancha de surfe em que a pessoa
fica de pé enquanto é puxada por uma
pipa gigante - tornou-se um esporte
global que movimenta mais de US$ 100
milhões por ano. Foi também inventa-
do por consumidores.

O windsurfe de alta performance come-
çou da mesma maneira e movimenta
hoje US$ l bilhão. Astrônomos amado-
res inventaram telescópios digitais ba-
ratos que permitiam ver estrelas que, há
três décadas, somente alguns grandes
observatórios conseguiam focalizar.

Em 1995, só umas 122 pessoas faziam
negócios no precursor site de leilões
eBay. Hoje são 122 milhões. O cresci-
mento do eBay deve-se em grande parte
ao fato de ele permitir que os usuários te-
nham acesso a ferramentas de fácil utili-
zação e façam compras ou trocas entre
eles. Os usuários estão livres para fazer o

EXPLOSÃO Os jogos de computador superam o cinema, o público do site de leilões
eBay multiplica-se por l milhão, as mountain bikes giram um mercado bilionário...
10 CARTACAPITAL 6 DE JULHO DE 2005





que quiserem com esses instrumentos. O
eBay, como firma, é sustentado por usuá-
rios responsáveis por suas inovações.

O mesmo espírito está funcionando na
política. O meio está cada vez mais pro-
fissionalizado e as campanhas políticas
feitas por ativistas profissionais ou ama-
dores - o Jubileu 2000, movimento para
perdoar a dívida do Terceiro Mundo, é um
dos bons exemplos - estão mais fortes.

O maior rival da Microsoft em sua
dominação do mercado de sistemas
operacionais para computadores é o Li-
nux, desenvolvido em colaboração por
cerca de 140 mil usuários de computa-
dores e outros 2 mil programadores que
empenharam, de graça, seu tempo,
suas idéias e seus esforços.

O que está em jogo é algo funda-
mental para o modo em que perce-
bemos a inovação, o design, a criati-
vidade e também o jeito como orga-
nizamos a nossa economia em torno
desses conceitos. Estamos saindo de
uma era de produção em massa para
outra, de inovação em massa.

No século XX, viu-se o crescimen-
to da produção em massa: a junção
de pessoas, materiais e máquinas
para produzir quantidades enormes
de produtos em fábricas. As novas co-
munidades inovadoras que abrem a
era da "inovação de massa", criando
novos produtos e serviços com uma
atividade democrática e participati-
va, não estão dentro das companhias.

Até pouco tempo atrás, os novos
produtos eram feitos por especialistas
para usuários. De agora em diante, em
um número cada vez maior de áreas, a
inovação vai ser feita por usuários e para
usuários, enquanto criam produtos e ser-
viços juntamente com especialistas.

Precisamos reavaliar noções estabeleci-
das. Sempre acreditamos que a inovação
acontecia durante um momento genial
- um "momento eureka" -, em que um
indivíduo se torna autor de uma idéia.
O nosso sistema de patentes é baseado
em um inventor que pode dizer de ime-
diato para que serve a sua invenção.

Para conseguir mais inovação, design
e criatividade, precisamos colocar pes-

soas talentosas em lugares especiais -
reclusos do mundo comercial, rotineiro
- para que possam sonhar com idéias
capazes de gerar novos produtos.

Nos acostumamos a pensar que toda
criatividade reside em pessoas e locais
especiais, o reduto da classe criativa: o
designer em seu estúdio, o gênio no la-
boratório, o fanático na garagem, os
boêmios que vagam pelos setores ditos
"culturais" das cidades.

Tudo isso está sendo desafiado pela re-
volução dos usuários. A "platéia" não está
mais preparada para ficar sentada quieta,
apreciando comportada a performance de
inventores e produtores especializados.

O crescente envolvimento popular
na inovação tecnológica e no design - a
"democratização da inovação", como o
economista Eric von Hippel, do Massa-
chusetts Institute of Technology a cha-
mou - promete transformar as institui-
ções e profissões estabelecidas.

O melhor exemplo são os jogos para
computador, que superaram este ano o
público dos cinemas. Uma estimativa é
que 90% do conteúdo dos jogos de
maior sucesso - como The Sims, que
permite que os jogadores criem comu-
nidades de indivíduos e famílias, com
casas, empregos, bichos de estimação e
amigos - é hoje criado por usuários que
modificam aspectos do jogo.

Uma ferramenta desenvolvida por
usuários para The Sims permite que o jo-
gador desenhe seus tapetes, para decorar
sua casa virtual. Mais de 400 mil pessoas
baixaram esse dispositivo pela internet.

O software principal para o The Sims é
feito pela companhia americana Elec-
tronic Arts. Mas também disponibilizou
ferramentas e acesso ao código-fonte
para que usuários pudessem alterar o jo-
go. Muitos sites independentes estão di-
vulgando versões modificadas. Milha-
res de usuários estão adicionando no-
vas características ao jogo. The Sims é
produto da co-autoria entre programa-

dores, designers e jogadores.
Hilary Cortam ganhou o prêmio

de designer do ano do London De-
sign Museum porque entendeu essa
mudança em curso. Hilary não é uma
designer que cria para as pessoas: ela
cria com as pessoas. Seu objetivo é
dar as ferramentas e o apoio para que
os usuários possam criar suas pró-
prias soluções.

Ela está particularmente interes-
sada em aplicar esse modelo em
áreas de serviços públicos como edu-
cação, crime e saúde. Seu trabalho
com essas questões pode ser a razão
pela qual Hilary venceu o prêmio pe-
lo voto popular.

Um exemplo é o diabetes, que
custa ao serviço de saúde britânico
cerca de R$ 21 milhões por dia e é
um dos principais causadores de

mortes prematuras. O diabético gasta,
em média, três horas por ano com mé-
dicos, mas milhares de horas por ano
medicando-se. Os principais ganhos vi-
rão quando os diabéticos puderem fa-
zer seus próprios diagnósticos e geren-
ciamentos, com novas ferramentas, téc-
nicas e apoio de outros pacientes.

Hoje, 90% do tratamento dessas pes-
soas é feito em casa. As pessoas querem
mais soluções que possam ser adminis-
tradas em seus lares e que elas possam
controlar. A informação de saúde dis-
ponível para pacientes na internet está
revolucionando seus papéis: eles não se
sentem mais passivos, pois podem ques-
tionar e participar do tratamento. >>

INVERSÃO DE PAPEL O século XX viu a ascensão da produção massificada.
No XXI, deslancha a era da inovação de massa. O usuário quer mais poder
12 CARTACAPITAL 6 DE JULHO DE 2005



GRANDES REVOLUÇÕES POPULARES (DE MERCADO) Algumas das criações
"sem dono" que lideram o ranking das chamadas "inovações democráticas"

Open source: programadores e usuários
desenvolvem códigos de software que fi-
cam disponíveis gratuitamente, desde
que os aperfeiçoamentos feitos a
partir deles também sejam com-
partilhados com a comunidade.
(www.opensource.org).

Jogos de computador: a maioria
dos jogos, hoje, inclui ferramentas
e códigos que podem ser modifica-
dos por usuários. Os usuários tam-
bém estão desenvolvendo instru-
mentos para que jogos totalmente
originais possam ser criados.

Mensagens por SMS: as compa-
nhias de telefonia celular nunca ima-
ginaram que essa seria a principal fa-
tia do seu negó- ________________

Música: o rap começou há mais de 20
anos com jovens negros em cidades ame-
ricanas que tocavam fitas com gravações

cio - até que a
tecnologia caiu
nas mãos dos
adolescentes.

CONHECIMENTO
ABERTO. Uma
enciclopédia em
105 línguas

caseiras. Hoje, as estrelas do rap, como
Snoop Dogg, compõem a fatia mais po-
derosa da indústria musical.

OhmyNews: serviço de notícias
colaborativas, lançado na Coréia,
agora disponível em inglês. Os
leitores podem dar dicas aos jor-
nalistas. O serviço tem 35 mil
contribuintes.

Wikipedia: enciclopédia com
mais de l milhão de verbetes em
105 línguas. Um wiki é um site que
pode ser modificado por qualquer
um com privilégios de acesso.

Kitesurfing: começou a ser pra-
ticado há cinco anos por pessoas
que uniram pranchas de surfe a
pipas de alta performance. Muitas
pipas são hoje feitas a partir de
desenhos gerados por computa-
dor e disponíveis em endereços
como zeroprestige.net.

INTERATIVIDADE Estima-se que 90% do conteúdo dos games de computador
de maior sucesso seja resultante de modificações feitas pelos jogadores
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O desafio para os serviços públicos é
trabalhar em parceria com os usuários,
de modo semelhante ao que hoje acon-
tece com jogos de computador. É isso o
que Hilary Cottam quer explorar.

É um desafio que suscita duas questões
importantes. A primeira é saber o que os
usuários querem - com razão - como re-
conhecimento por suas participações co-
mo co-autores da inovação. Nos jogos de
computador, o reconhecimento vem da
comunidade de jogadores.

Uma controvérsia surgiu sobre o pa-
pel de Hilary no redesenho da escola se-
cundária Kingsdale, no sul de Londres.
Os críticos disseram que ela não teve
qualquer papel no design da construção
e, portanto, não poderia ser eleita a de-
signer do ano. Na verdade, ela nunca dis-
se que tinha desenhado o edifício, mas
trabalhou por dois anos para conseguir
que as crianças tivessem uma voz no
processo e desenvolvessem um modo
em que a escola pudesse operar. A auto-
ria do projeto da Kingsdale, como ela ad-
mite, é compartilhada por muitos.

A segunda questão é a resposta dos
profissionais - designers, médicos, pro-
fessores, arquitetos - que se sentem

ameaçados pela participação dos usuá-
rios. Um bom exemplo é o que está
acontecendo com o jornalismo.

Há 20 anos, os editores permitiam que
os leitores participassem do jornal somen-
te na seção de cartas - que nem sempre
eram publicadas e, se fossem, eram edita-
das pela metade - ou, caso fossem famo-
sos e tivessem boas conexões, podiam es-
crever um artigo editorial. Os leitores não
tinham outra maneira de contribuir.

Hoje o jornalismo é cercado por um
vasto exército de semiprofissionais que
escrevem em blogs. Os leitores, ou alguns
deles, querem tornar-se repórteres e
editores, e têm as ferramentas para tan-
to. A platéia está tomando o palco. A
resposta de alguns jornalistas - espelha-
da em outras profissões - é defensiva:
dizem que os blogs não são confiáveis,
não é jornalismo verdadeiro, eles não
têm as necessárias credenciais...

Um modo mais produtivo de interpre-
tar os blogs é que o domínio do comen-
tário e das notícias expandiu-se muito.
O jornalismo ainda tem algum papel crí-
tico, mas dentro de uma arena expandi-
da em que mais pessoas têm voz. As em-
presas de mídia mais inovadoras vão en-
contrar meios de trabalhar com esse

enorme contingente de jornalistas e co-
mentaristas. Precisam fazer isso.

A CBS, rede americana de televisão,
não tem mais do que um punhado de
correspondentes estrangeiros que ficam
nos EUA e saem quando alguma notícia
pede um tratamento local. Quando o
tsunami atingiu o Oceano Índico, en-
frentaram vários problemas. Na inter-
net era possível encontrar 74 mil vídeos
amadores com imagens do tsunami.

A tecnologia de design, para criar pro-
tótipos e experimentos - que já foi de
acesso exclusivo para profissionais -, está
se tornando mais barata e fácil de usar.
Graças à internet, os usuários agora po-
dem se juntar e compartilhar idéias. A
inovação liderada por usuários é parte
do cenário criativo e democrático da
nossa era. As pessoas querem ter voz.

Se somente 1% do milhão de partici-
pantes de um game de computador gerar
novas idéias, o jogo terá 10 mil pessoas
criando novo conteúdo. O que seria ne-
cessário fazer para que um número seme-
lhante de estudantes participasse, nas es-
colas, para desenvolver novo conhecimen-
to, fazendo para a educação o que muitos
fazem para jogos de computador? •

"NOVÍSSIMO" JORNALISMO Há um exército de semiprofissionais que escrevem
em blogs. Leitores querem ser repórteres e editores, e têm ferramentas para tanto
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