
A Wikipédia
mostrou o poder

da colaboração
voluntária.

Agora, pode estar
caminhando para

a decadência

O limite da Wikípedia
Por que os colaboradores estão abandonando
a maior enciclopédia on-line
Bruno Ferrari

Faça o teste: abra qualquer busca-
dor on-line e digite aleatoriamente
uma palavra. "Goiabada". A defi-

nição aparece logo entre os primeiros
resultados: "A goiabada é um doce típico
da comida caipira (sul do Brasil) e con-
sumido em quase todo o mundo. Como a
marmelada..." etc. etc. Satisfatória ou não,
a definição virá com uma das mais oni-
presentes marcas do mundo virtual: Wi-
kipédia. A enciclopédia on-line, criada em
2001, tem um princípio sedutor - baseia-
se na colaboração on-line voluntária - e
entusiastas que a consideram candidata a
repositório de todo o conhecimento hu-
mano. Há uma pergunta, porém, a que ela
ainda não responde: a Wikipédia poderia
estagnar e rumar para a decadência?

O questionamento soa quase ofensivo
para quem crê no poder da colaboração.
O americano Jimmy Wales, criador da
Wikipédia, considera o conceito o prin-
cipal alicerce do capitalismo no século
XXI. Em seu início, a Wikipédia crescia

exponencialmente. Cerca de 820 mil
pessoas contribuíam com verbetes, cor-
reções ou complementos. O ápice foi
o ano de 2007, quando a média era de
2.200 verbetes publicados a cada dia. Em
agosto de 2009, entretanto, essa média de
crescimento havia recuado para 1.300. A
enciclopédia on-line, que na versão em
inglês ultrapassou a marca dos 3 milhões
de verbetes em agosto, já não cresce ex-
ponencialmente. O fenômeno foi notado
por Ed Chi, cientista do Centro de Pes-
quisas de Paio Alto, na Califórnia.

Em entrevista à revista america-
na Time, Chi afirmou ter detectado já
em 2007 a desaceleração das contribui-
ções. Duas hipóteses foram levantadas.
A otimista: a Wikipédia estaria muito
próxima de ter a resposta para todas as
perguntas. A pessimista: como muitos
outros fenômenos da internet, estaria
entrando em decadência. Chi pende
para a segunda hipótese. "Nossos da-

dos sugerem que a existência dela (da
Wikipédia), em dez ou 15 anos, poderá
estar em xeque."

Um dos principais motivos para o
perigo de estagnação e irrelevância é a
dificuldade de encontrar colaboradores
para criar e melhorar verbetes. O recru-
tamento esbarra nas diversas camadas de
controle criadas ao longo dos anos, por
causa da exigência crescente de manter
o padrão dos textos. Essa burocratização
tem afastado colaboradores novatos. Ou-
tro problema é a falta de diversidade entre
os escritores de verbetes - em sua maioria
homens, universitários, ligados à internet.
Segundo a própria Wikipédia, apenas 13%
das contribuições vêm de mulheres.

Parece um dilema insolúvel. A Wikipé-
dia precisa fortalecer sua credibilidade, mas
qualquer controle diminui a confiança dos
colaboradores de que sua voz será ouvida.
O que está em jogo é mais que o futuro
de um site. São os limites da colaboração
como modelo de negócio.
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