
Empurre
o cliente para uma

decisão melhor
A versão padrão de um produto ou serviço

pode turbinar a satisfação e o lucro — ou

espantar o cliente e até causar problemas

na Justiça. Veja como projetá-la para que

todos saiam ganhando.
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QUANDO A LOCADORA de veículos inclui um seguro no
contrato salvo se o cliente disser especificamente que não quer,
ou quando a fabricante de um software pede que o usuário cli-
que em "next" para uma rápida instalação, o que estão fazendo
é definir uma configuração padrão — o chamado "default" —
para o cliente. Estão, explícita ou implicitamente, conduzindo
as decisões do indivíduo. Se bem projetado, o default beneficia
tanto a empresa quanto o consumidor, pois simplifica o proces-
so decisório, aumenta a satisfação do cliente, reduz riscos e gera
mais vendas. Já um default mal planejado (ou aquele que não
recebeu muita atenção) pode levar a empresa a perder dinheiro,
despertar a ira do consumidor, colocar o cliente em risco e pro-
vocar brigas na Justiça — a um custo altíssimo para a empresa.



Vejamos os seguintes casos:
• Em 2007, o Facebook lançou um programa que

exibia automaticamente tudo o que uma pessoa
comprava se o usuário não optasse por omitir essa
informação. De repente, toda compra da pessoa
— roupas, entradas de cinema, até um anel de dia-

mante para surpreender alguém
— aparecia no site, para os amigos
verem. A reação foi rápida e seve-
ra: um grupo, o "Facebook, stop
invading my privacy!", arregimen-
tou 50 mil usuários em questão
de dias. Anunciantes bateram em
retirada ao ver a blogosfera pe-
gando fogo com declarações não
raro hostis. Nove dias depois de
lançado o programa, o Facebook
mudou o default. A partir dali, o
usuário teria de indicar que que-
ria aderir ao programa. A empre-
sa se desculpou em público, mas
em agosto de 2008 foi alvo (junto
com oito anunciantes) de uma
ação coletiva na Justiça.

• Uma grande empresa ferroviá-
ria na Europa fez uma pequena
alteração no website para que
todo bilhete comprado incluísse
automaticamente a reserva da
poltrona (a um custo adicional
de um a dois euros) salvo se o
comprador desassinalasse um

quadradinho no formulário de compra na internet.
Antes da mudança, 9% dos bilhetes vinham com
reserva. Depois, 47% — rendendo à empresa US$
40 milhões a mais por ano. Esse belo reforço na
receita foi gerado com um pequeno custo fixo em
programação e infraestrutura.

. A princípio, a telefônica americana AT&T emi-
tiu contas impressas, itemizadas, como padrão para
usuários do iPhone. Um mês depois da estréia do
aparelho da Apple, certos assinantes ficaram indig-
nados ao receber contas com até 300 páginas enu-
merando toda transmissão de dados — milhares,
em certos casos — feita dentro do plano ilimitado
da operadora. Diante da revolta, e sem dúvida con-
siderando o custo de gerar e enviar essas faturas
gigantescas, a AT&T mudou o default para que o
assinante recebesse apenas um curto relatório.

Em um livro recente,Nudge, Richard Thaler e Cass
Sunstein sustentam a tese de que a "arquitetura da
escolha", ou o planejamento do entorno para influen-
ciar decisões, é algo disseminado e inevitável — e

capaz de levar a boas e más decisões. O default é peça
fundamental dessa arquitetura. Entender os méritos
e as limitações da opção automática é algo que pode
ajudar a empresa a atender melhor a uma variedade
de clientes: aqueles que querem decidir por conta
própria, aqueles que acreditam que a empresa é a
mais capacitada para orientá-los e aqueles que sim-
plesmente não querem tomar nenhuma decisão.

Estudamos esse tema por mais de uma década,
trabalhando com dezenas de empresas de diversos
setores nos Estados Unidos e na Europa. Fizemos
pesquisas com milhares de consumidores sobre o
modo de apresentar alternativas e os efeitos dessa
escolha na tomada de decisões. Publicamos artigos
acadêmicos, demos consultoria ao poder público
e atuamos como especialistas jurídicos na questão.
Com base nesse trabalho, identificamos vários tipos
de default. Nossa classificação vai ajudar o gerente
a entender que tipo de default a empresa deveria
considerar, como tirar o máximo proveito de cada
modalidade e como evitar o estrago causado pelo
default errado.

Guia para identificação de defaults
Em muitíssimas empresas a gerência dá pouca
atenção a defaults, deixando que criadores de for-
mulários ou programadores determinem qual se-
rá a configuração padrão de um novo produto ou
serviço. Só que definir o default é tarefa complexa.
É preciso pesar uma série de interesses, incluindo
desejos do cliente e a vontade da empresa de maxi-
mizar lucros e minimizar riscos. Pelo impacto que
exerce no comportamento do cliente, a política de
defaults deve ser examinada pelos mais altos esca-
lões da empresa.

É só ver como a opção automática pode influen-
ciar a doação de órgãos, tema que estudamos a fun-
do. Muita gente prefere não tomar uma decisão
sobre a questão, aceitando passivamente a norma
predeterminada — aquilo que disserem as leis do
estado ou do país. Na Alemanha, por exemplo, nin-
guém é, automaticamente, um doador de órgãos;
o cidadão precisa declarar que é doador, algo que
apenas 12% dos alemães fazem. Logo ao lado, na
Áustria, todos os cidadãos entram automaticamen-
te no banco de doadores, embora seja fácil se desca-
dastrar. Pois nada menos que 99,98% dos austríacos
permanecem no banco. A mesma diferença, im-
pressionante, é observada entre outros países cul-
turalmente similares. Por mais importante e pes-
soal que seja a decisão de doar ou não um órgão, a
postura nacional ou individual aparentemente não
pesa tanto na decisão quanto a opção automática



vigente. Em experimentos que fizemos
na internet, distribuindo participantes
aleatoriamente entre duas opções auto-
máticas distintas — doar e não doar ór-
gãos —, o efeito foi o mesmo. Isso mos-
tra que é o default — e não só a cultura
ou o esforço — que faz a diferença.

De modo geral, o default pode servir
como uma recomendação do fabricante

— e, normalmente, é com prazer que acei-
tamos essa sugestão. É o caso da instala-
ção de software. Quando vamos pulando
de uma tela para outra e clicando em

"next" ou "próximo" para aceitar a confi-
guração padrão, estamos reconhecendo
que o fabricante sabe o que é melhor
para nós. A maioria das empresas tenta
também definir o default de acordo com
aquilo que o público prefere. Na confi-
guração de um automóvel pela internet,
por exemplo, empresas como Audi e
Daimler deixam assinalada a cor mais
popular como a opção automática. Em
certos casos, porém, um default desejá-
vel do ponto de vista do cliente não é, ne-
cessariamente, o melhor para a empresa
(passageiros de avião talvez quisessem
ter mais opções de refeição, incluindo
pratos vegetarianos, mas seu cardápio é
limitado por questões econômicas).

É claro que o default também pode
atrapalhar. Por culpa dele, muita gente
já comprou garantias adicionais que não
queria ou se cadastrou sem perceber pa-
ra receber mala direta, por exemplo. Nos
últimos anos, tribunais nos EUA e na Eu-
ropa julgaram uma série de casos envol-
vendo defaults, sobretudo aqueles que
podem levar à violação da privacidade
ou a compras indesejadas. Dado o poder
do default de influenciar decisões e com-
portamentos, para o bem ou para o mal,
é preciso computar a ética e a estratégia
em igual medida na hora de projetá-lo.

Vejamos agora, em detalhe, nossa
classificação de defaults, que dividimos
em duas grandes categorias: de massa
e personalizado. Embora essas duas de-
signações possam parecer mutuamente
excludentes, certas empresas combinam
aspectos de ambas ou mais categorias.
Nossa classificação não se propõe estrita.
É, antes, um recurso organizador (para

uma discussão de alternativas ao default, veja o quadro "Quan-
do nenhum default é a melhor opção").

Defaults de massa
Um default de massa vale para todos os consumidores de um
produto ou usuários de um serviço. Não leva em conta carac-
terísticas individuais ou preferências do cliente. Um exemplo
comum seria a adoção, por uma loja na internet, do prazo co-
mum de entrega caso o cliente não opte especificamente pela
entrega expressa. Pela própria natureza, o default de massa dá
a certos clientes uma versão do produto ou serviço que não
seria sua primeira opção. Ainda assim, é muito útil quando a
maioria dos clientes sabidamente vai preferir uma configura-
ção básica ou ganhar ao seguir a recomendação do fabricante.
Quando a empresa não conhece o perfil ou as preferências do
cliente, o default de massa pode ser sua única saída.

Default benigno. Na falta de dados sobre preferências, essa
é a melhor estimativa sobre qual configuração do produto ou
serviço seria mais aceitável para a maior parte do público e
traria o menor risco para a empresa e seus clientes. Os cintos
na cadeirinha para automóvel da Maxi-Cosi, por exemplo, po-
dem ser usados em duas regulagens distintas: uma mais baixa,
para recém-nascidos, e outra mais no alto, para bebês maiores.
Como o bebê-conforto deve sair de fábrica? Usar a regulagem
do alto pode trazer riscos para o recém-nascido, que não ficaria
devidamente preso pelos cintos. Já a regulagem de baixo seria

Quando nenhum default é a melhor opção

Às vezes a empresa só dá acesso a seu

produto ou serviço se o potencial cliente

fizer uma escolha ativa. Essa alternativa

ao default é o que chamamos de escolha

forçada. Antes de instalar um software,

por exemplo, é comum o cliente ter de

aceitar um contrato de uso. Esse tipo de

contrato também é comum em muitas

atividades recreativas: em certos lugares,

quem quer fazer rafting ou andar a cavalo,

digamos, em geral precisa assinar um ter-

mo isentando o operador de qualquer res-

ponsabilidade — ou desistir da atividade.

A escolha forçada é a solução quando, pa-

ra a empresa, é melhor negar o acesso ao

produto ou serviço do que aceitar o poten-

cial custo gerado por um cliente que não

aceite as condições de uso. Também po-

de ser uma boa alternativa em casos em

que o melhor default não é óbvio. Monta-

doras como a BMW, por exemplo, exigem

que o cliente escolha a potência do motor

e a cor do veículo sem nenhuma sugestão

automática.

Mas a escolha forçada tem um porém:

o cliente pode tomar decisões sem emba-

samento da primeira vez que encontra um

produto (afinal, quem realmente lê termos

de licença?). O cliente pode até ser afu-

gentado pela obrigatoriedade de decidir,

ou por não entender todas as opções.

Se a escolha forçada ou o ajuste pre-

definido é a melhor estratégia é algo que

vai depender das metas da empresa. A

escolha forçada pode aumentar o risco de

que o cliente vá desistir ou se arrepender

da compra (estudos mostram que o ato

de escolher aumenta as chances do ar-

rependimento pós-compra). Já o default

pode alienar certos clientes ao tornar o

produto muito distinto daquilo que tinham

em mente.



Árvore de decisão para definir defaults
A ferramenta ao lado ajuda a empresa a

escolher um default condizente com as

preferências do cliente e a promover

boas decisões. Só não pode fazer reco-

mendações definitivas. A definição de

um default deve levar em conta as impli-

cações para o lucro, a responsabilidade

legal da empresa, a satisfação do cliente

e o bem-estar social.



desconfortável para uma criança maior. Aqui, o default benigno é
óbvio, pois a maioria das pessoas compra esse tipo de cadeira para
bebês bem novinhos. Além disso, o risco de um cinto frouxo para a
segurança é mais sério do que o risco do desconforto de um cinto
apertado. E mais: o adulto provavelmente ajustará a regulagem
ao ver que está muito apertado, mas se o cinto estiver frouxo é
possível que nem perceba. Não surpreende, portanto, que o bebê-
conforto da Maxi-Cosi venha configurado para recém-nascidos.

Ao buscar um bom default para todos os clientes, a empresa vai
descobrir que nenhuma fórmula simples serve para todos os casos.
Para chegar a uma configuração padrão benigna, que traga o maior
benefício para o maior número de indivíduos, há várias perguntas
a fazer, incluindo: que default a maioria dos clientes provavelmen-
te preferiria? Que configuração recomendaríamos a quem não tiver
uma preferência? É possível poupar tempo e esforço para o clien-
te com um determinado default? Se uma certa configuração traz
potenciais riscos para certos clientes, algum outro default poderia
reduzir o risco? Naturalmente, uma configuração genérica não é
ideal quando o potencial de causar danos é alto (nesse caso, a esco-
lha forçada ou defaults inteligentes são saídas melhores).

É possível projetar um default de massa de modo a maximizar o lu-
cro sem ser inescrupuloso nem colocar em risco a satisfação do cliente.
Muitas montadoras, por exemplo, projetam o software de configura-
ção de veículos via internet para apresentar ao usuário a versão mais
barata e mais básica do modelo. A partir daí, a pessoa pode escolher,
item por item, opções melhores — de motor, sistema de entreteni-
mento, estofamento. Num estudo experimental que fizemos com
clientes de uma importante montadora européia, descobrimos que,
se esse default fosse alterado para mostrar primeiro um modelo cheio
de opcionais — que o comprador poderia r e c u s a r , o consumidor
optava por carros mais completos, aumentando o preço final de ven-
da em mais de US$ 1.500 sem abalar a satisfação do cliente.

Default aleatório. Quando os clientes são distribuídos arbitraria-
mente entre várias configurações padronizadas, a escolha é chama-
da de default aleatório. Foi esse o tipo de default usado pelo governo
americano, por exemplo, para dividir os idosos do país entre vários
planos públicos de cobertura de medicamentos. Embora a estratégia
tenha merecido críticas, uma saída parecida pode ser útil quando a
organização não sabe quais são as preferências individuais ou da
maioria, acha que nenhuma das configurações possíveis é indiscuti-
velmente a benigna e acredita que nenhuma delas causaria danos.

Como ferramenta experimental, o default aleatório pode ajudar
a empresa a descobrir preferências do cliente e a migrar do default
de massa para uma versão personalizada. Quando uma empresa faz
circular um e-mail comercial entre os clientes, por exemplo, é preci-
so escolher um default, que pode ser HTML ou "plain text". Quando
não têm informações sobre aquilo que a clientela prefere, muitas
empresas usam a intuição para definir um default benigno. Para
tomar uma decisão mais embasada, a empresa poderia enviar alea-
toriamente metade dos e-mails em texto plano e metade em HTML,
com links que permitam ao destinatário mudar de formato. Se mo-
nitorar quanta gente faz a troca em cada default, e determinar que
navegadores e sistemas operacionais estão usando, a empresa pode,



no futuro, enviar e-mails na configuração desejada
pelos clientes atuais e estimar melhor que opção
automática um potencial cliente preferiria.

Opções ocultas. Quando uma empresa usa op-
ções ocultas, o default é apresentado como a única
configuração possível — embora haja alternativas
(mas bem escondidas). O setor de informática é
um que volta e meia oculta opções. Em diversos
programas, como media players e games, a con-
figuração de som e visualização (skins) pode ser
alterada, mas em geral não há nenhuma indicação
de alternativas no manual do usuário. Para achar
as instruções para modificar a configuração padrão
é preciso escarafunchar o website do fabricante.
Usuários do Windows XP também podem baixar
um pacote de ferramentas que a Microsoft pou-
co divulga — o PowerToys — e que, muitas vezes,
alteram a configuração padrão do sistema. Só é
difícil achá-las. Já a Dell vende computadores com
sistema operacional Windows ou Linux, embora a
ferramenta básica de configuração do site, usada
pela maioria dos clientes para montar o computa-
dor sob medida, não traga a opção do Linux — que
só é acessada por um link obscuro no site.

Em geral, a opção oculta é um expediente sim-
ples para a empresa e não traz prejuízos para a
organização nem para o cliente. Essa política po-
de, por exemplo, evitar confusão entre usuários
inexperientes ou minimizar o uso de produtos que
ainda estejam em desenvolvimento ou cuja dis-
ponibilidade a empresa queira limitar para conter
custos.

Quando essa abordagem parece encobrir inten-
cionalmente alternativas que o público poderia
desejar, o cliente pode ficar revoltado. Na comida
de avião, a opção automática normalmente é car-
ne vermelha ou de frango; mas há opções ocultas.
Toda companhia aérea tem seus motivos para não
alardear o fato (basicamente custo e eficiência),
mas o passageiro que sabe ou suspeita da existên-
cia da opção oculta tem o inconveniente de ter de
procurar por ela, enquanto outros podem ficar con-
trariados ao descobrir, a posteriori, que havia alter-
nativa. Às voltas com uma clientela cada vez mais
insatisfeita, essas empresas deveriam saber que o
uso de opções ocultas pode agravar a situação.

Os clientes da Dell não reagiram com fúria à
opção oculta do Linux, mas estão questionando
em massa a política. Até setembro de 2008, quase
30 mil pessoas tinham dado seu voto num website
da empresa, o IdeaStorm, para que a Dell incluísse
o Linux na lista normal de sistemas operacionais. A
Dell está considerando a mudança.

Defaults personalizados
O default personalizado, como sugere o 'nome, re-
flete diferenças individuais e pode ser adaptado
para satisfazer as necessidades do cliente. Vejamos
três das modalidades mais comuns:

Default inteligente. Aqui, a empresa aplica o
que sabe sobre um cliente específico ou segmento
do público para customizar a configuração do mo-
do provavelmente ideal para o cliente e a empresa
— ou, no mínimo, mais satisfatório do que seria
um default de massa. Entre os dados usados pelo
default inteligente estão variáveis demográficas
ou geográficas, ou até informações colhidas pelo
próprio produto. Um default inteligente pode, por
exemplo, levar em conta a idade e a renda de um
funcionário que esteja aderindo ao plano de apo-
sentadoria da empresa para determinar a melhor
alocação de investimentos; pode inserir automati-
camente o país em pedidos por internet com base
no endereço IP do cliente; ou pode se ajustar ao pe-
so do passageiro em tempo real para permitir que
o airbag seja ativado com a força exata para salvar
sua vida. O que torna cada configuração dessas um
default, e não mero item personalizado, é que o
cliente pode rejeitá-la. Pode, por exemplo, recusar
a alocação de investimentos do default inteligente
em favor de outra cesta.

Default persistente. Quando automaticamente
seleciona uma poltrona no corredor para passagei-
ros que quiseram sentar ali no passado, a compa-
nhia aérea está usando o default persistente. A tese
é que opções feitas anteriormente pelo cliente são o
melhor indicador de preferências futuras. Um hotel
usa estratégia similar ao reservar automaticamente
um quarto para fumantes para o cliente que em ou-
tra ocasião fez essa opção. Usar defaults persistentes
sempre que possível é um jeito fácil de aumentar
a satisfação do cliente e sua lealdade. A principal
desvantagem é que a preferência do cliente pode
mudar (a pessoa que pedia o quarto para fumantes
se livrou do hábito, digamos). Nesse caso, o default
persistente pode se tornar motivo de irritação. Uma
boa maneira de contornar o problema é tornar sim-
ples e transparente a escolha de outra alternativa.

Outra tática é usar o default reverso, que auto-
maticamente volta à configuração de massa depois
de transcorrido um certo tempo. Embora possa vir
a irritar alguns, esse default ajudaria o cliente a ex-
plorar outras opções — opções que, sem isso, talvez
nunca descobrisse.

Default adaptativo. O default adaptativo é di-
nâmico: vai se atualizando com base em decisões
que o cliente toma (muitas vezes em tempo real).



É algo particularmente útil na internet, em am-
bientes nos quais a pessoa pode fazer uma seqüên-
cia de escolhas. Na configuração de automóveis
na web, por exemplo, cada decisão pode influen-
ciar as seguintes. O motorista que informa que
quer um motor de alta potência talvez goste de
ver, como escolha automática, um volante espor-
tivo de três raios. Várias montadoras estão testando
sistemas na internet que primeiro perguntam se a
pessoa quer uma configuração esporte, conforto
ou "business", para ajustar à luz disso os demais
defaults. Um default adaptativo pode servir de
orientação, ajudando a pessoa a chegar a opcionais
que seriam de seu agrado com base nas preferên-
cias de outros consumidores no banco de dados
da empresa.

A loja de computadores alemã Hardwareversand
usa defaults adaptativos para ajudar o comprador
a evitar erros na hora de configurar o computador.
No website, o visitante pode ir combinando com-
ponentes do aparelho à medida que é conduzido
por um processo seqüencial de configuração. Em
cada etapa, as opções restantes são automatica-
mente checadas; as que não são compatíveis com o
sistema que está surgindo do processo são omitidas
da lista, simplificando a escolha pelo cliente e eli-
minando a possibilidade de incompatibilidade.

A Dell, cujo website recebe mais de 35 milhões
de visitas por semana, está sempre mexendo nas
táticas de opção padrão. Apesar disso, sua estra-
tégia básica não mudou muito ao longo dos anos,
usando uma mistura de escolha forçada e defaults
adaptativos para ajudar o cliente a montar seu com-
putador. A pessoa pode, por exemplo, escolher logo
de cara um pacote de garantia (DellCare Premium,
Plus ou Value, digamos), o que resulta em várias
configurações predeterminadas para alternativas
subsequentes. Essa abordagem evita que o choque
de um preço alto inicial afugente o consumidor de
olho no bolso. Ao mesmo tempo, poupa o cliente
que não liga para o preço da trabalheira de ter de
alterar todas as demais opções para receber a am-
pla cobertura de que necessita.

O default personalizado é uma boa saída quando
há dados à mão sobre o cliente, pois é mais prová-
vel que satisfaça as necessidades do cliente do que
defaults de massa. É preciso saber, no entanto, que
o default personalizado também pode causar es-
tragos. Gravadores de vídeo digital como o sistema
TiVo, muito popular nos EUA, usam o histórico
de programas de TV gravados pelo usuário, bem
como padrões de gravação da comunidade, para
gravar automaticamente o que seria de interesse

da pessoa. Embora agrade a maioria, esse default
personalizado levou a queixas quando o gravador
digital equivocadamente escolheu conteúdo que o
usuário considerava inadequado.

Quando a empresa acerta no default, ela e seus
clientes saem ganhando. Vejamos, como último
exemplo, o impacto do default na poupança pa-
ra a aposentadoria nos EUA. Até recentemente, o
desconto automático no salário para investimento
no plano de previdência de empresas, o chamado
401(k), era zero. O resultado é que muitos ameri-
canos aceitavam essa opção e não poupavam nada.
Muitas empresas resolveram, então, alterar a con-
tribuição automática para um porcentual mínimo
do salário. O impacto na poupança foi dramático:
quando uma delas mudou o desconto padrão de
zero para 3%, a porcentagem de novos funcioná-
rios que contribuía com algo para o plano de pre-
vidência subiu de 37% para 86%. Na comparação
com outras estratégias para incentivar a poupança,
como incentivos fiscais ou à educação, mudar o de-
fault é um jeito eficaz e de baixo custo para melho-
rar decisões que beneficiam todos os envolvidos:
trabalhadores, empresas e agentes financeiros que
administram planos de previdência.

É claro que uma empresa inescrupulosa pode
usar (e usa) o default para explorar seus clientes.
Não só é falta de ética — às vezes, até i l e g a l , co-
mo também pode levar a pessoa a rumar para ou-
tra empresa na próxima vez que for comprar. Para
alinhar a configuração padrão com os interesses de
longo prazo da empresa e de seu público é preciso
estudar muito bem a questão e fazer experimentos.
Empresas que administram o default de modo es-
tratégico e ético podem esperar, em troca, a lealda-
de e a confiança do cliente.
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