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mandarim, atuar como
trape/ista ou comandar
uma empresa que depen-
de do trabalho voluntá-
rio e não-remunerado de
200 000 colaboradores

espalhados pelo mundo? Escolha qualquer
alternativa—Mitchell Baker tira todas de
letra. Essas são algumas das habilidades
da principal executiva da Mozilla Corp.,
braço empresarial da organização sem fins
lucrativos Fundação Mozilla. A entidade
é responsável pelo desenvolvimento e pela
distribuição do navegador Firefox, urn dos
softwares de maior sucesso dos últimos
anos. Hoje, 15% das pessoas que navegam
na web usam o programa. Não é pouca
coisa. Em apenas dois anos e meio de vi-
da e praticamente sem dinheiro para mar-
keting, o browser foi baixado 200 milhões
de vezes, um fenômeno sob qualquer ân-
gulo que se olhe. Contra todas as expec-
tativas, a Mozilla teve êxito onde grandes
companhias experimentaram um fracasso
retumbante: competir no mercado dos na-
vegadores, que a Microsoft transformou
em samba de uma nota só. Desde que es-
magou o Netscape com seu Internet Ex-
plorer, ninguém incomodava a empresa de
Bill Gates nessa área estratégica. Em 2004,
a participação da gigante era de 91%. Ago-
ra, caiu para cerca de 78%. Em alguns mer-
cados o Firefox vai especialmente bem.
Na Alemanha, é a opção de um em cada
três interaautas. Na Finlândia, está insta-
lado em 40% dos computadores pessoais.

Além da disputa entre dois,competido-
res de tamanho tão diferente, há outro as-
pecto interessante na Mozilla: seu caótico,
mas surpreendentemente eficaz modelo
de gestão. Criada em 2003, a fundação Mo-
zilla não visa ao lucro. Seu objetivo é "pre-



servar a escolha e a inovação na internet".
Não demorou para que o projeto, que nas-
ceu dentro da equipe originai do Netsca-
pe e chegou a ser controlado pela AOL,
percebesse que o lema de escofeiro da web
não pagava as contas. Assim, em agosto
de 2005. Mitchell criou a Mozilla Corp.,
uma empresa que tenta fazer caixa como
qualquer outra, com a única diferença de
que os recursos são automaticamente re-
vertidos para a fun-
dação. Os produtos
— aíém do Firefox,
há também o progra-
ma de e-mails Thun-
derbird — são gra-
tuitos. Toda a recei-
ta é gerada por meio
da exibição de publi-
cidade. Deu tão cer-
to que a Mozilla
Corp. faturou algo
próximo a 70 mi-
lhões de dólares no
ano passado, segun-
do estimativas cor-
rentes no mercado,
mesmo contando
com menos de 100
funcionários.

Como uma com-
panhia recém-criada
e com uma equipe
tão pequena conse-
gue esses resulta-
dos? E aí que entra
a rede de colabora-
dores. "É claro que
não é possível para
a Moziila empregar
pessoas o bastante
para ser efetiva. Pre-
cisamos ser uma comunidade unida", dis-
se Mitchell a EXAME. Para cada funcio-
nário assalariado, centenas de outros vo-
luntários conectados pela internei traba-
lham essencialmente de graça. A única re-
compensa é o reconhecimento de ter par-
ticipado do projeto, um item que muitos
desenvolvedores querem exibir no currí-
culo. Administrar uma organização des-
se tipo. é claro, representa um desafio
enorme. Se os voluntários não respeita-
rem quem está no comando ou não se en-
tusiasmarem com o produto que ajudam
a fazer, não há salário ou promessa de pro-
moção que os segure. Por isso mesmo, a

gestão é aberta, transparente e convida
constantemente à participação.

A colaboração é tão entusiasmada que,
pouco depois do lançamento do Firefox.
em novembro de 2004. um grupo de vo-
luntários lançou na internet a idéia de ca-
da um doar 30 dólares para comprar um
anúncio no Tlw New York Times com o no-
me de todos os que contribuíram para o
produto. Em dez dias, quase 10 000 se alis-

taram para doar o di-
nheiro e. um mês de-
pois, o mais impor-
tante diário do mun-
do estampou a lista de
programadores em

uma página dupla, "ííá uma lição sobre a
participação dedicada dos funcionários.
Ela pode ser válida para muita;, outras em-
presas", diz Mitchell. Resta saber se esse
modelo é sustentável. Já apareceram si*
nais de desgaste. Em 2005. a comunida-
de reclamou que os funcionários pagos es-
tavam atuando de forma pouco transpa-
rente. Mitchell então decidiu acabar com

todo e qualquer tipo de reunião fechada.
Por ora, os resultados do Firefox mos-

tram que o balanço da inusitada forma de
administração da Mozilla é positivo. Boa
parte do mérito deve-se à executiva, que
já fez parte da lista das 100 personalida-
des mais influentes do mundo da revista
Time. Com visual despojado e corte de ca-
belo, digamos, pouco ortodoxo, essa ad-
vogada de 48 anos consegue ser uma figu-

ra fora dos padrões
tanto dos aíicionados
de tecnologia que de-
senvolvem os pro-
gramas de codigo-
aberto (dos quais o
sistema operacional
Linux e o próprio Fi-
refox são exemplos),
como dos empresá-
rios — os dois mun-
dos cm que ela tran-
sita. Para começar,
trata-se de uma mu-
lher na área técnica,
que é amplamente
dominada por ho-
mens. Mitchell tem
visões políticas de
esquerda e atitudes
incomuns para al-
guém em sua po-
sição. Numa entre-
vista por telefone a
EXAME, disse aber-
tamente que a orga-
nização sob seu co-
rnando comete di-
versos erros.

Pode ser. Mas,
acertando ou erran-
do, a Mozilla conse-

guiu pressionar a Microsoft a lal ponto que
a gigante viu-se obrigada a lançar a pri-
meira versão inteiramente remodelada do
Internet Explorer em cinco anos. O novo
navegador traz recursos que há tempos es-
tão disponíveis no Firefox. Mitcheil diz
que esse é o maior endosso que o projeto
da Mozilla poderia ter. Para uma trapezis-
ta amadora, não é um salto pequeno. •
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