


A revolução da contribuição

No começo do ano, passei uma tarde intensa encerrado em uma sala
com os 70 principais executivos da intuit. Nossa meta era imaginar saídas
para que gente de fora da empresa contribuísse voluntariamente com seu
tempo, sua energia e seu conhecimento para tornar a vida de nossos clientes
melhor. Soa estranho? Pois saiba que, se não estiver fazendo um exercício
parecido em sua organização, sua empresa pode acabar ficando de fora de
uma mudança radical — mudança que está transformando os negócios.

Diariamente, milhões de pessoas dão toda sorte de contri-
buição voluntária a empresas — de opiniões embasadas a re-
cursos computacionais. Isso gera tremendo valor para os clien-
tes dessas empresas e, conseqüentemente, para seus acionistas.
Quando travei contato com essa idéia pela primeira vez, anos
atrás, a coisa me pareceu inconcebível: trabalho voluntário
era coisa para entidades beneficentes, não para uma empresa
vigorosa, interessada em lucro.

Foi a primeira de muitas surpresas. Também comecei a ver
que a contribuição de usuários está por trás de algumas das
organizações de crescimento mais acelerado e de maior van-
tagem competitiva do mundo — chegando, em certos casos, a
revolucionar a lógica econômica de todo um setor ao reduzir
radicalmente sua estrutura de custos.
É só pensar no site de leilões eBay, que
surgiu como um estabelecimento on-
line sem estoque nenhum, deixando a
cargo de usuários abastecer as "prate-
leiras" com mercadorias a vender. Ou
na Wikipedia, que destroçou a propos-
ta de valor da Encydopaedia Britannica,
uma instituição de 240 anos de idade,
com a oferta de uma enciclopédia gra-
tuita redigida e atualizada freqüente-
mente por gente amadora, que não
ganha nada por isso.

Em outros casos a contribuição, em-
bora menos óbvia, é igualmente cen-
tral para a proposta de valor. O custo de
capital do Skype é praticamente zero,
pois seu sistema de telefonia via inter-
net repousa sobre a capacidade ociosa
de processamento dos computadores
de quem usa o site. A Google também
depende da contribuição de usuários:
seu motor de busca é fundado sobre
um algoritmo que agrupa links criados
por outros entre websites, e seu siste-
ma de veiculação de anúncios depende
de dados gerados por usuários a cada
clicar do mouse.

Não estou dizendo que o leitor possa ou deva transformar
sua empresa em uma Google ou Skype, cujo modelo de ne-
gócios é fundado basicamente na contribuição de usuários.
Mas deve, sim, entender o poder desse fenômeno e, como eu,
aprender com uma crescente leva de empresas em setores tra-
dicionais — Honda, Procter & Gamble, Best Buy, Hyatt — que
estão explorando a contribuição de usuários para melhorar
produtos, atender melhor a clientela, gerar novos negócios, re-
duzir custos, turbinar o desempenho de funcionários e muito
mais. Resultados como esses, movidos pela contribuição alheia,
estão ao alcance de praticamente toda empresa.

O conceito da contribuição de usuários não é novo. Mas as
empresas que acabo de citar — tanto as intrépidas da internet



quanto as gigantes da velha economia — se empenharam em
criar algo que chamo de sistema de contribuição do usuário. Ou
seja, criaram métodos para agregar e alavancar a contribuição
ou o comportamento de usuários de um jeito útil para outras
pessoas também.

No caso, o usuário pode ser um cliente, um funcionário, um
consumidor potencial — ou mesmo gente sem nenhum víncu-
lo anterior com a empresa. Sua contribuição pode ser ativa (tra-
balho, tarimba ou informação) ou passiva e até inconsciente
(dados de comportamento colhidos automaticamente durante
uma transação ou atividade). O sistema é o método, em geral
baseado na internet, pelo qual as contribuições são agregadas
e automaticamente convertidas em algo de utilidade para
outros. Embora a empresa mantenha o controle do sistema e
possa optar por alterar seu projeto, o sistema converte todo
aporte em resultados úteis, em tempo real, com pouca ou
nenhuma intervenção da empresa.

O valor que esse sistema gera para a empresa é conseqüên-
cia do valor que gera para os usuários — sugestões de consu-
mo personalizadas, ponte entre compradores e vendedores de
artigos difíceis de encontrar, novos relacionamentos pessoais
ou profissionais, preços menores, adesão a uma comunidade,
diversão, informação de toda sorte (veja o quadro "Taxonomia
da contribuição do usuário" para uma ilustração de diversas
formas de sistemas de contribuição do usuário).

Para executivos, o desafio é duplo: primeiro, é preciso
aprender a detectar oportunidades de geração de valor com a
contribuição de usuários. Segundo — e aqui está a parte difícil

—, ao explorar uma oportunidade dessas, é preciso superar a
resistência natural da organização à idéia de ceder parte con-
siderável do controle a indivíduos de fora da empresa. Aqui, o
conselho que dou é fundado em minha própria experiência na
Intuit — nas vitórias e nas derrotas, nos instantes de euforia e
nos momentos em que tive de dominar meu próprio medo de
colocar tanto poder nas mãos de usuários.

Potencial revolucionário, mitos debilitantes
Embora no momento não soubesse, meu interesse em sistemas
de contribuição do usuário surgiu no começo da década de
1990 com uma série de livrinhos vermelhos — os guias de res-
taurantes Zagat. Esses guias traziam críticas com uma avaliação
quantitativa baseada no desempenho sustentado do estabele-
cimento, e não em uma única visita feita pelo crítico. E quem
fazia as recomendações não eram especialistas remunerados,
mas gente comum que comia fora, como eu. Levou uma década,
no entanto, para que eu entendesse a importância desse méto-
do para minha empresa — revelação que só ocorreu depois de
observar quem estava triunfando na internet.

É verdade que o sucesso das principais empresas da inter-
net é martelado à exaustão pela imprensa e por especialistas
em administração. Mas, para o bem ou para o mal, a internet
é um reflexo da sociedade e das preferências de centenas de
milhões de pessoas mundo afora. Assim como uma lista de

best-sellers, um ranking dos websites mais populares reflete
quem está vencendo a batalha pela atenção do público.

Entre as empresas que engrossaram a lista dos websites
mais populares nos últimos anos estão Wikipedia, YouTube,
Facebook, Craigslist e MySpace. Vieram se juntar a nomes
mais antigos como Amazon, eBay e Google. À primeira vista,
esses sites parecem ter pouco em comum, voltados que são a
áreas distintas da atividade humana: catalogação de informa-
ções, veiculação de vídeos, interação social, anúncios classifi-
cados, varejo, busca na internet. Em alguns desses websites o
usuário tem que pagar; em outros, é tudo de graça. Um não
tem fins lucrativos; outro tem uma das maiores margens de
lucro entre empresas de capital aberto.

Apesar das diferenças, todos esses websites utilizam — ou
são — sistemas de contribuição do usuário. Boa parte de seu
sucesso é fruto de características inerentes a sistemas de con-
tribuição que geram vantagens, aqui detalhadas, de magnitu-
de raramente vista em empresas tradicionais.

Vantagem de custo. Quanto a Wikipedia paga aos autores
e editores de cada verbete? Quanto o Facebook ou o MySpace
pagam para a multidão que se dá ao trabalho de criar e atuali-
zar os perfis pessoais que tornam o site tão valioso? Nada. Nes-
ses websites, o custo da matéria-prima é zero, pois o usuário
faz de graça o trabalho pelo qual uma empresa normalmente
teria de pagar. Há vários motivos para uma pessoa dar sua
colaboração — parte deles em interesse próprio —, e todos
bastam para tornar desnecessária uma remuneração formal
(veja o quadro "Por que o contribuidor contribui?").

Vantagem de escalabilidade. Barato não significa incom-
pleto. Bem ao contrário: a contribuição de um sem-fim de pes-
soas pode ser reunida em vastas compilações que superam o
que um produto ou serviço tradicional ofereceria. A Wikipedia
tem dez vezes mais verbetes do que a Encyclopaedia Britanni-
ca. Os sites de classificados gratuitos da Craigslist lançam mais
de 30 milhões de anúncios novos todo mês, enquanto as pra-
teleiras virtuais da eBay acomodam 120 milhões de itens, um
número muito maior do que qualquer outra loja do planeta
poderia oferecer. Essa escala não exige uma contribuição vasta
ou profunda: do universo de usuários, apenas uma pequena
parcela contribuiria (cerca de um usuário em cada mil no caso
da Wikipedia) — e a contribuição ativa pode exigir pouco es-
forço (como no caso do site de hospedagem de fotos Flickr).

Vantagem competitiva. Certos sistemas de contribuição
dão à empresa uma vantagem estrutural sobre as rivais — de-
vido a efeitos de rede. Ou seja, quanto mais gente contribui
para o sistema, mais útil ele se torna, criando uma espiral
ascendente na qual cada vez mais gente decide usar e contri-
buir para o sistema. Foi esse tipo de efeito que permitiu que o
Windows, da Microsoft, ganhasse uma participação imbatível
de mercado. Hoje, efeitos de rede alimentam o sucesso de sites
como Wikipedia e Facebook.

Sistemas de contribuição não vão desbancar a maioria
dos produtos ou das empresas tradicionais — não vejo um
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Wikileite destronando o leite de verdade ou a indústria de
laticínios. Contudo, dado o poder da contribuição do usuário,
diria que é excessivo o número de dirigentes empresariais que
está deixando de buscar oportunidades para explorar um sis-
tema desses em seu próprio setor. A meu ver, isso se deve em
parte à novidade do fenômeno — mas também a crenças que
vêm lá do passado. É muito comum um executivo (equivoca-
damente) encarar a contribuição do usuário como:

Uma ameaça consumada à atividade tradicional, voltada
ao lucro. Mas vejamos o caso da Schibsted, um grupo editorial
norueguês com 170 anos de vida que, em vez de ignorar a
ameaça da internet — que assola boa parte do mercado jor-
nalístico —, iniciou urna reinvenção em meados da década de
1990, acolhendo a contribuição de usuários e virando uma das
principais provedoras de classificados online da Europa.

Apenas para empresas de tecnologia. Mas vejamos o caso
da rede canadense de supermercados Loblaws, que incentiva
a clientela a fazer comentários online e incorpora esses subsí-
dios ao marketing de novos produtos.

Pouco confiável e repleta de erros, por vir de amadores.
Mas peguemos o caso do estudo publicado na Nature segun-
do o qual os verbetes da Wikipedia, criados por voluntários,
são, em geral, tão corretos quanto os da edição online da
Encydopaedia Britannica, redigidos por especialistas.

Mais uma bolha, sem base econômica sólida ou potencial
de geração de lucro. Mas vejamos o caso da Linkedln, uma re-

de social para profissionais que já gera lucro a partir de várias
fontes de receita: tradicionais — como a venda de anúncios
no site, upgrade para um serviço mais sofisticado e com mais
recursos e anúncios pagos de emprego — e mais inovadoras

— como ferramentas para que o departamento de RH de em-
presas faça uma triagem de candidatos a vagas.

Onde um sistema de contribuição pode ajudar
minha empresa?
Mesmo sem conhecer sua empresa, posso apostar que um
sistema de contribuição seria melhor para superar um ou
mais dos desafios hoje vividos pela organização do que os
métodos atualmente empregados. Para estimular sua imagi-
nação, vejamos algumas das saídas encontradas por empresas
tradicionais para utilizar sistemas de contribuição de usuários
em uma variedade de atividades e funções empresariais (veja
o quadro "Sistemas de contribuição do usuário em ação").

Atendimento ao cliente. Fóruns de suporte online patroci-
nados por empresas, e nos quais usuários do produto tiram dú-
vidas de outros usuários sem cobrar nada, são comuns entre
fabricantes de computadores e de software. Confesso que no
início fiquei surpreso ao constatar, com meus próprios olhos,
que uma comunidade de usuários pode responder a pergun-
tas difíceis — que nem mesmo o fabricante poderia. Agora,
empresas de outras áreas, como a telefônica AT&T, começam
a seguir essa prática.

Sistemas de contribuição
do usuário em ação

Sistemas de contribuição podem melhorar uma

série de atividades da organização. Os benefícios

para a empresa são decorrentes dos benefícios

que a contribuição traz para outros usuários.

Atendimento ao cliente

Yatt'it, serviço online de concier-
ge: usuários dão dicas sobre
atrações locais — e sugestões
são avaliadas por outros usuários

Beneficio para usuário

Informações melhores na hora
desejada, sem precisar esperar
em filas

Benefício para empresa

Clientela mais satisfeita e redu-
ção de custos ligados à equipe
de concierges

Marketing

In the Motherhood, fórum de
usuárias: mães trocam expe-
riências e ajudam a eleger his-
tórias submetidas por usuárias
para serem filmadas e veiculadas
no site

Benefício para usuário

Troca de informações, senso de
comunidade e entretenimento

Benefício para empresa

Maior divulgação da marca;
fidelidade em relação a produtos
da linha Suave (patrocinadora do
site) e penetração da marca (pú-
blico da série na internet soma
até aqui 20 milhões)



Mesmo sem conhecer sua empresa, posso apostar que um
sistema de contribuição seria melhor para superar um desafio
hoje vivido pela organização do que métodos atualmente em uso.

A solução de problemas é apenas uma das maneiras de
buscar a contribuição de usuários no atendimento. A Hyatt
Hotels and Resorts lançou um serviço online de concierge, o
Yatt' it, que agrega dicas de viagem submetidas por hóspedes
e concierges do Hyatt e permite que um usuário dê notas às
indicações. A meta é reduzir o fardo da equipe de concierges
e dar ao hóspede informações vastas e personalizadas sobre
a cidade antes de sua chegada — e, se já estiver lá, sem que
tenha de esperar na fila.

Também é possível usar um sistema de contribuição para
atender à clientela de um jeito capaz de gerar um negócio
totalmente novo. A firma de informações jurídicas Westlaw
criou um sistema de contribuição B2B que ajuda sua base
de clientes — escritórios de advocacia — a lidar com ques-
tões estratégicas importantes. O West PeerMonitor automa-
ticamente agrega informações financeiras e operacionais de
escritórios participantes — sem identificação da fonte. Esses

escritórios usam o banco de dados para ver como anda seu
desempenho à luz do de outras firmas e como outros merca-
dos se comparam ao seu — informação que pode ajudar uma
empresa a decidir, por exemplo, se deve ou não entrar em
outra região ou se um departamento importante do escritório
está operando de forma eficiente. Por ser um serviço muito
valorizado, a Westlaw pode cobrar caro por ele.

Marketing. Hoje, o poder de sistemas de contribuição es-
tá sendo explorado por grandes expoentes do marketing tra-
dicional, incluindo duas gigantes: Procter & Gamble (P&G) e
Unilever.

A P&G criou um website, o BeingGirl, voltado à adolescen-
te e à pré-adolescente — grupo difícil de atingir com o marke-
ting de produtos de higiene feminina, pois nessa idade muitas
meninas ainda ficam constrangidas ao ver comerciais de TV
sobre o tema ao lado de amigos ou da família. No começo, o
site só trazia informações de especialistas. Mas, em 2005, a
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P&G resolveu tomar emprestado de websites de tecnologia
o conceito de contribuição, criando fóruns para que uma ga-
rota pudesse interagir com outras. Hoje, a usuária pode fazer
perguntas e relatar a própria experiência — e receber apoio
e dicas de outras garotas. A criação de uma comunidade em
torno de um tema importante promove o envolvimento com
o site — e com as marcas Always e Tampax, discretamente
promovidas. A P&G afirma que, como ferramenta de mar-
keting, o BeingGirl hoje é quatro vezes mais eficaz do que a
publicidade na televisão de custo equivalente.

O website In the Motherhood, patrocinado pela empresa
de telefonia Sprint e pela linha de produtos de higiene pesso-
al Suave, da Unilever, também criou um espaço comunitário
para que o usuário conte sua história e dê dicas — no caso,
sobre o que é ser mãe. Além disso, as usuárias podem apre-
sentar histórias (até aqui, já foram 3 mil) que servem como
possível trama para uma série engraçadinha na internet. A co-
munidade escolhe, por votação, as melhores — que são então
produzidas por diretores e atores profissionais e veiculadas no
site (até aqui dezenas de histórias já foram produzidas e vistas
por um total de mais de 20 milhões de pessoas). Segundo
estudos da Unilever, o site aumenta a intenção do usuário de
adquirir um produto da linha Suave e faz com que sinta que a
fabricante da marca realmente sabe como é sua vida.

Apoio a funcionários. A maioria dos sites na intranet de
uma empresa é uma via de mão única — na qual a gerência
transmite a "linha da empresa" ao pessoal. A cadeia varejista
americana Best Buy usa a abordagem oposta, em um sistema
de contribuição batizado de BlueShirt Nation.

O BlueShirt Nation permite que funcionários troquem e
discutam idéias e experiências: o que funciona ou não na exe-
cução de uma determinada tarefa ou na interação com clientes,
por exemplo. O site, criado dois anos atrás por dois funcioná-
rios de baixo escalão sem apoio da área de TI nem verba, hoje
tem uma base de usuários de mais de 20 mil funcionários.

A Best Buy descobriu que a informação sem filtros vinda
de colegas pode ser mais eficaz do que comunicados do RH.
O BlueShirt Nation organizou, por exemplo, um concurso de
vídeos criados e produzidos por funcionários, com supervisão
da empresa, para incentivar a adesão ao plano de aposenta-
doria. O resultado do burburinho gerado pelo concurso? Um
aumento de 30% na adesão ao plano.

Recursos de capital. Erguer um sistema mundial de teleco-
municações praticamente sem bens de capital? Fazer chama-
das de vídeo de alta qualidade, em qualquer lugar do mundo,
a custo zero? No passado, eram coisas inconcebíveis. Mas foi o
que fez o Skype graças a um sistema de contribuição.

Fundado por suecos e desenvolvido na Estônia, o Skype é
o exemplo consumado de como uma empresa pode reduzir a
quase zero o custo de bens de capital se convencer o usuário
a fornecer estes bens. Gratuito, o software do Skype utiliza a
capacidade ociosa de processamento de computadores dos
usuários para administrar as chamadas — até 12 milhões delas

simultaneamente — de seus 300 milhões de clientes. Seus
custos são tão baixos que a empresa, que foi comprada pela
eBay em 2006, pode viabilizar chamadas de voz e vídeo de
alta qualidade de um computador a outro de seus assinantes
sem cobrar nada. E a empresa dá lucro: o ganho vem de liga-
ções feitas por usuários do Skype para telefones celulares e
fixos, além de serviços como correio de voz.

Empresas tradicionais também fazem o cliente entrar com o
capital necessário. No Japão, a Honda coleta dados do trânsito
em tempo real de sistemas de GPS que proprietários de veícu-
los da marca compram da empresa. Informes de velocidade e
localização de cada veículo compõem um fluxo de dados que a
Honda agrega a outras informações sobre o trânsito para avisar
sobre congestionamentos e outras condições de trânsito quem
dirige um Honda e assina o serviço InterNavi, mantido pela
montadora. O usuário ganha com informações melhores sobre
o trânsito e a empresa pode prestar um serviço superior aos
assinantes sem ter de gastar com a infra-estrutura de capital.

E tem mais: o motorista também pode fazer comentários
sobre empresas locais e pontos de interesse — comentários
conferidos por outros donos de um Honda no próprio veículo
equipado com o InterNavi — uma versão automotiva do guia
Zagat. O sistema da Honda combina, portanto, três contribui-
ções de usuários: bens de capital, dados sobre localização e
velocidade do veículo do usuário e dicas sobre o local.

Projeto e desenvolvimento. A contribuição do usuário
pode servir para toda sorte de desafio criativo, do técnico ao
artístico. O exemplo emblemático da contribuição na P&D é o
software de código aberto, como o sistema operacional Linux
e o navegador Firefox, da Mozilla Foundation, que é criado e
regularmente atualizado por comunidades de programadores
que não recebem pela contribuição voluntária (esse modelo
de baixo custo faz da Mozilla um raro empreendimento sem
fins lucrativos que é altamente "rentável").

No campo das artes criativas, a fabricante de camisetas
Threadless recorre a uma comunidade de designers e artistas
voluntários para conceber modelos distintos e a uma comuni-
dade de consumidores para decidir quais serão produzidos. Os
dois grupos de usuários, bem como a empresa, saem ganhan-
do. Os estilistas expõem seu trabalho de graça e podem ser
monetariatnente recompensados — recebem US$ 2.500 mais
uma porcentagem das vendas se seu modelo for escolhido pe-
la clientela. Já os consumidores ganham uma camiseta única,
um modelo eleito coletivamente. A Threadless ganha serviços
baratos de criação e uma base de clientes excepcionalmente
envolvidos que compram as camisetas que a empresa produz,
minimizando o encalhe de estoques, descontos no preço e
outras práticas que reduzem as margens.

Observe que o sistema de contribuição da Threadless é
sutilmente distinto de abordagens de inovação pelo cliente
como o chamado crowd-sourcing, empregado com sucesso por
Dell, Starbucks e outras empresas. O crowd-sourcing não é um
sistema de contribuição do usuário em seu mais puro sentido,



Em que pé estamos na Intuit
COMO MEMBRO do conselho da eBay

e da Amazon no final da década de 1990,

me inteirei do conceito de contribuição

do usuário por meio do trabalho de Jeff

Bezos, Pierre Omidyar e Meg Whitman.

Mas, como a idéia parecia incomum e es-

pecializada, não enxerguei sua aplicação e

seu valor fora daquele contexto (cheguei a

dizer a Jeff Bezos que achava loucura sua

idéia de complementar resenhas de livros

feitas por profissionais no site da Amazon

com críticas redigidas por usuários: ainda

que as pessoas se dessem ao trabalho de

contribuir, quem daria crédito à opinião de

alguém de quem nunca ouvira falar? Sábio

que é, Jeff ignorou meu conselho).

Quando a equipe de atendimento ao

cliente da Intuit começou a mexer com es-

sa coisa de contribuição do usuário — com

fóruns de suporte na internet moderados

por funcionários motivados —, eu e outros

integrantes do comando da empresa não

entendemos bem o significado daquilo que

estavam fazendo. Com o tempo, no entan-

to, comecei a entender o conceito de con-

tribuição na base desses revolucionários

êxitos. Corroborado por Tim O'Reilly — que

me ensinou que a contribuição é o conceito

mais importante da Web 2.0, termo por ele

cunhado —, sabia que tínhamos de agir.

Sucesso inicial. Em 2005, no encontro

anual de executivos da empresa, fiz a se-

guinte pergunta aos 300 líderes presentes:

como explorar a contribuição do usuário

na Intuit, tanto para fortalecer os negócios

existentes como para criar outros? Dois

executivos de uma divisão do estado ame-

ricano do Texas começaram a pensar em

uma solução para um problema comum de

profissionais que mexem com declaração

de imposto de renda: achar respostas para

perguntas complexas. O resultado foi um

site meio improvisado — um wiki/ fórum no

qual um contador podia tanto fazer pergun-

tas como dar respostas para o benefício de

outros profissionais da área. O TaxAlma-

nac foi lançado apenas 33 dias depois da

reunião. Hoje, tem 170 mil páginas, explora

o conhecimento coletivo de milhares de

contadores e é usado por 400 mil usuários

distintos — número próximo do total de es-

pecialistas em declaração de renda dos Es-

tados Unidos. O benefício para um conta-

dor é o conhecimento de graça. Já a Intuit

ganha quando um usuário compra seu sof-

tware de declaração de renda — ou seja, é

a conquista de clientes a custo quase zero.

Ainda assim, apesar de toda minha pre-

gação, a idéia de sistemas de contribuição

não estava decolando em outras partes

da organização. O TaxAlmanac era uma

pequena ilha em um mar de indiferença.

Um grande revés. Foi então que res-

suscitei uma idéia proposta anos antes por

um engenheiro da empresa: um website

com a avaliação de empresas locais (feita

por usuários) para ajudar quem precisas-

se encontrar um bom encanador, uma

boa concessionária de veículos, um bom

restaurante — tudo ligado aos produtos de

software financeiro da linha Quicken. Já

que a aposta parecia certeira, montamos

uma equipe grande e, em fins de 2005,

lançamos o Zipingo. Mas o site não atraiu

público suficiente e, em agosto de 2007,

foi fechado.

Qual foi o problema? Cometemos erros

ligados à distinção entre um produto

tradicional e um sistema de contribuição.

Antes de tudo, a contribuição do usuário

tem a ver com o usuário e seu conteúdo.

Não cultivamos nem incentivamos os

primeiros contribuidores, e nos deixamos

distrair com a criação de conteúdo próprio

— informações complementares como

endereços de empresas citadas.

O fracasso do Zipingo doeu. Parei

de estimular iniciativas de vulto para a

criação de novos sistemas de contribui-

ção na empresa. Mas, enquanto recuava,

começaram a surgir aqui e ali projetos de

pequenos sistemas de contribuição.

Novo fôlego. Um dos líderes da

engenharia na Intuit teve a idéia de integrar

ao próprio produto uma comunidade para

tirar dúvidas de usuários — ou seja, criar

um fórum de usuários em cada página do

software TurboTax, com perguntas e res-

postas relevantes para o tema da página

em questão. Na empresa, houve muito

pé atrás — hostilidade até. Incentivei a ini-

ciativa, mas com o mesmo ceticismo que

mostrara anos antes no caso das resenhas

de usuários na Amazon, perguntei a meus

próprios botões se uma pessoa às voltas

com a declaração do imposto de renda

pararia para tirar dúvidas de um estranho.

Com o apoio do gerente da divisão, os

três integrantes da equipe de engenharia

criaram o sistema e o testaram, em janeiro

de 2007, na versão menos popular do Tur-

boTax Online. Com cinco semanas do início

do experimento, um terço das perguntas

postadas já tinha resposta. Um fator crucial

foi que os especialistas em tributação da

própria Intuit ficaram satisfeitos com a

qualidade das respostas, que pareciam se

corrigir sozinhas à medida que outros usuá-

rios iam ajustando a informação. A TurboTax

Live Community, como é chamada, foi o

sucesso inequívoco que eu buscava. Hoje,

os sistemas Live Community chegaram a

outras divisões da Intuit e estão inspirando

novos experimentos de contribuição.

Mas o pé atrás persiste. Este ano,

quando a equipe de marketing do TurboTax

revolveu solicitar a opinião de usuários e

postar todo comentário recebido — sem

cortes — em um link bem visível na página

do produto, empalideci e respirei fundo. De

novo, uma surpresa: a maioria das críticas

é tão positiva que a impressão é que exibi-

mos apenas as boas (o que não é o caso).

De novo, estamos aprendendo com a mais

confiável das fontes: nossos clientes.



A revolução da contribuição

pois entre a contribuição e o produto final está a empresa. É
ela, por exemplo, que confere as idéias de terceiros para novos
produtos ou serviços, decide em quais investir e, então, entra
com o tempo e os recursos exigidos para desenvolvê-las.

Produção. Em certos casos, a organização pode "delegar"
parte ou a totalidade do processo de produção aos usuários. A
Wikipedia delega tudo. Os produtores do American Idol, um
programa da Fox Television, delegam parte do processo.

O programa conta com o público (e com seu voto nos par-
ticipantes) para tomar decisões tradicionalmente reservadas
aos produtores de um programa; e conta com artistas ama-
dores para garantir um espetáculo normalmente oferecido
por astros de cachê elevado. Os cantores ganham a chance de
atingir o estrelato. O público telespectador, que contribui com
sua opinião, ganha um espetáculo cativante (se os altos índices
de audiência do programa servirem de indicador) e uma forte
sensação de envolvimento, pois seu voto determina o conteú-
do do programa. Já a Fox e seus produtores ganham com custos
menores e com a receita publicitária trazida pela tremenda po-
pularidade do programa — fruto, em parte, do drama gerado
pelas surpresas que a contribuição do público traz.

Como lançar minha empresa nesse rumo?
Fui convencido do grande potencial empresarial de sistemas de
contribuição do usuário em 2005. Mas só agora, três anos depois,
a Intuit adotou a idéia (no quadro "Em que pé estamos na Intuit",
narro as vitórias e as decepções de minha empresa até aqui).

Subestimei o caráter de contracultura que o paradigma da
contribuição do usuário teria. É um desafio a noções que há
muito não se questiona sobre o papel da gestão, o valor de es-
pecialistas, a necessidade de controlar a experiência do cliente
e a importância do controle de qualidade. A contribuição do
usuário parece algo anárquico, ameaçador; dar ao cliente uma
tribuna pública para falar livremente sobre seus produtos e sua
empresa parece violar um princípio básico da administração:

"Não me responsabilize por aquilo que não posso controlar".
Naturalmente, é mais fácil adotar esses métodos quando as

concorrentes saíram à frente e revelaram onde a contribuição
do usuário funciona em seu setor. E se sua empresa quiser
tomar a dianteira? Eis meu conselho para altos gerentes ten-
tando criar sistemas de contribuição em uma empresa.

Use a experiência pessoal para mudar a mentalidade.
Descobri que para mudar o que um indivíduo pensa ou sente
sobre o tema ele próprio precisa participar de sistemas de con-
tribuição. Para dissipar o receio entre executivos inexperientes,
peça a entusiastas que contem como foi sua experiência com
sistemas de contribuição de usuários. Para conscientizar as
pessoas, peça que contem quantos sistemas de contribuição
do usuário há em uma página da Amazon e que classifiquem
todos por tipo (se olhar bem, o leitor achará 23 sistemas dis-
tintos na página de um único produto da Amazon). Peça a exe-
cutivos sem experiência na área que achem e usem sistemas
de contribuição de interesse pessoal para eles — o que ajuda

Por que o contribuidor contribui?

A maioria dos sistemas de contribuição não dá nenhuma com-

pensação financeira a quem contribui. Aliás, pagar pode ser pés-

simo para a participação — pois mina o senso de colaboração e

confiança. Um sistema desses explora a motivação natural do

ser humano — ou envolve uma contribuição que nem motivação

exige, pois o usuário contribui sem sequer perceber.

Estou contribuindo?
Certos sistemas coletam subsídios do usuário — dados, por

exemplo — como subproduto de algo que a pessoa está fazendo

com outra finalidade. Quando compra algo na Amazon, um

usuário automaticamente contribui para o sistema de recomen-

dações do site, que sugere produtos com base na avaliação e

nas decisões de consumo de outros clientes.

Em certos sistemas, participantes contribuem em troca de

uma recompensa relativamente imediata. O site Del.icio.us, por

exemplo, permite ao usuário organizar sua lista de sites favoritos,

ou bookmarks. Um subproduto dessa atividade é que, quando

agregados, os bookmarks geram um índice para a web que é útil

para outros também.

Muitos sistemas oferecem o benefício da interação com outros

indivíduos: pertencer a uma comunidade de gente com um mes-

mo interesse, gerar contatos profissionais, achar um pretenden-

te — tudo isso está por trás de redes de relacionamentos como

Facebook e Linkedln.

Reputação
A contribuição pode ser provocada pelo desejo de reconheci-

mento público — ser considerado um dos "1.000 melhores

críticos" da Amazon, digamos — ou de admiração dos pares:

verbetes da Wikipedia não trazem o nome do autor, mas este

ganha o respeito de outros colaboradores.

Por que alguém entraria na internet para dizer maravilhas de um

restaurante — sobretudo se voltar a achar uma mesa vaga ali

pode ser difícil caso os outros resolvam seguir a dica? Certas

pessoas querem ajudar quem busca um lugar para comer ou

premiar o dono de um restaurante espetacular. Outras simples-

mente querem que a verdade seja ouvida.

Muitos sistemas de contribuição do usuário vivem do desejo

do indivíduo de dizer o que pensa, expressar sua opinião ou

mostrar sua criatividade, com a possibilidade de obter feedback

em tempo real de outros usuários. Basta ver os seis milhões de

vídeos no YouTube.



a desenvolver um faro para o modo como funcionam. Com
subequipes de líderes, faça sessões de brainstorming sobre
sistemas de contribuição que possam resolver problemas de
clientes ou funcionários — e peça que esbocem protótipos a
serem apresentados a equipes maiores.

Apoie pequenos experimentos. Incentive experimentos ex-
tra-oficiais, de "guerrilha". Desafie o pessoal a criar sistemas de
contribuição que despertem sua paixão, sem exigir que obte-
nham autorização da gerência. Experimente com pequenos gru-
pos de funcionários ou clientes (na Intuit, fizemos um teste com
a versão do programa TurboTax com o menor volume de vendas,
responsável por menos de 1% da clientela do produto). A maioria
dos experimentos será infrutífera — deixe a organização avisada
de que não faz mal. Comunique o valor das lições aprendidas
com esses malogros para que outras equipes se beneficiem.

Deixe que entusiastas e o pessoal mais jovem dêem
idéias e liderem. Idéias para sistemas de contribuição pro-
vavelmente virão de quem mais utiliza esses sistemas — em
geral, o pessoal mais jovem. Procure esses indivíduos. Conver-
ta-os em seus mentores. Peça que tomem a iniciativa na cria-
ção de saídas para que a empresa e os clientes possam ganhar
com a contribuição do usuário. Peça que criem protótipos e
venham mostrar o resultado diretamente a você. E ajude-os a
colocar em prática algumas das idéias surgidas.

Estabeleça limites, mas garanta liberdade dentro deles.
Não estou sugerindo que a empresa abandone tudo o que faz
hoje e se reinvente em torno de um sistema de contribuição.
Experimente nas fronteiras do negócio. A quem deseja expe-
rimentar, dê um canteirinho de areia — espaçoso, talvez, mas
definido —, não a praia toda. Dentro desses limites, contudo,
certifique-se de que a pessoa não seja distraída por especia-
listas e que o experimento não seja asfixiado por iniciativas
maiores, com mandato mais amplo.

Proteja experimentos do instinto natural de controle da
empresa. Ceder certo controle sobre processos da empresa a
gente de fora, ainda que em um espaço bem delimitado, vai as-
sustar a organização. Líderes de certas áreas funcionais — mar-
keting e assessoria jurídica, por exemplo — ficarão particular-
mente ansiosos (sei bem o que é isso, pois às vezes me custou
aceitar coisas que estávamos a ponto de testar na Intuit). Para
combater o instinto à preservação do controle e do status quo,
indique um padrinho ou uma madrinha de grande influência
para proteger experimentos e derrubar barreiras quando a
iniciativa topar com a resistência organizacional (três pessoas

— dois gerentes gerais de divisão e eu — exerceram esse papel
nos primeiros experimentos feitos na Intuit).

Use a base de clientes para fazer um projeto decolar. Às
vezes, um novo sistema de contribuição enfrenta o problema
do "ovo ou a galinha" — quer dizer, é vazio e inútil até que as
pessoas comecem a contribuir, mas pouca gente será atraída
para algo que é vazio e inútil. É bem provável que sua empre-
sa tenha vantagens com que toda novata sonharia: clientes,
tráfego no website, dados de comportamento acumulados

e, às vezes, uma imprensa que considera seus experimentos
dignos de divulgação.

Deixe usuários "votarem" cedo e sempre. Nessa arena
o cliente é melhor que um executivo para dizer o que vai
triunfar. Logo, ponha um experimento nas mãos de clientes
de verdade o mais depressa possível. Minimize ou elimine
o tempo perdido com pesquisa de mercado, longas análises,
apresentações de PowerPoint ou avaliações freqüentes, pela
gerência (tomamos uma idéia emprestada da Google ao criar
uma página pública na internet — a intuitlabs.com — para
divulgar experimentos em curso e dar a quem está experimen-
tando acesso rápido e direto a clientes, evitando procedimen-
tos normais de lançamento de produtos).

Busque a adesão da organização somente depois de
registrar certo sucesso. Experimentos de guerrilha são feitos
para contornar a resistência organizacional. Em última instân-
cia, a empresa quer que a inovação na contribuição do usuário
seja integrada aos processos normais da organização. Mas é
bem provável que tenha dificuldade para mudar a cabeça
das pessoas enquanto não tiver um ou dois experimentos de
sucesso para mostrar.

A reunião que os principais executivos da Intuit fizeram no
começo do ano para estimular o avanço em sistemas de con-
tribuição do usuário teria sido perda de tempo dois anos atrás.
Naquela época, tínhamos acabado de começar a experimentar.
Mas, com várias iniciativas de sucesso hoje em operação, o no-
vo presidente da Intuit, Brad Smith, e eu achamos que a hora
era certa para trazer a idéia para um primeiro plano e discutir
por que a contribuição do usuário é um foco da estratégia da
empresa, que está evoluindo. Não posso dizer que todos na reu-
nião saíram dali convertidos. Alguns, sem dúvida, viram a idéia
como algo que só virá desviar sua atenção do trabalho diário.

Apesar disso, havia uma energia verdadeira ali naquela sala.
No meio da reunião, parei para perguntar se alguém tinha al-
guma dúvida. Em vez de dar as respostas eu mesmo, escrevi as
perguntas no quadro e pedi que a equipe inteira se debruçasse
sobre elas. Enquanto observava, foram surgindo respostas me-
lhores do que as que eu teria dado (aliás, algumas delas vieram
parar neste artigo). Pouco antes de um intervalo, lembrei a
nossos executivos que tínhamos acabado de viver, na prática,
a contribuição do usuário.

Desde aquela reunião, a atividade de equipes envolvidas
em projetos de contribuição do usuário em nossa empresa
passou de onda a torrente. E estamos apenas começando.

Scott Cook é um dos fundadores e presidente do comitê exe-
cutivo da empresa americana de software financeiro e de web
services Intuit Cook é membro do conselho de administração da
Procter & Gamble e da eBay. É autor, com Clayton Christensen e
Taddy Hall, de "Imperícia no marketing" (HBR Dezembro 2005).
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