


Reportagem Fast Company apresenta a Slim
Devices, empresa novata do Vale do Silício,
recentemente comprada pela Logitech, que
poderia ser definida como fabricante de
"produtos descolados para audiófilos". Trata-se
de uma organização aberta na qual os clientes
imaginam e projetam produtos

"Você tem de amar
essa doce e encantadora máquina",
escreveu David Pogue em sua rese-
nha no j ornai The New York Times
sobre o Squeezebox. A doce má-
quina em questão é um dispositivo
de US$ 300 que permite que os au-
diófilos peguem música digital do
disco rígido dos computadores ou
de streams de áudio da internet e a
reproduzam com nitidez impres-
sionante em alto-falantes de alta
qualidade em suas salas de estar.
"Seus criadores suaram tanto para
criar tantos detalhes que você até
quer dar-lhes uma toalha para que
se enxuguem."

Ah, mas quem de fato suou a
camisa? Não apenas um punhado
de engenheiros na folha de paga-
mento da Slim Devices, a empresa
novata que fabrica o Squeezebox.
O player, que vendeu a impressio-
nante marca de 50 mil unidades,

é em grande parte criação de seus
clientes do mundo inteiro, que idea-
lizaram muito da engenharia vital
e do trabalho de projeto gratuita-
mente. Eles foram motivados por
suas paixões -por áudio excelente,
por produtos descolados, pela arte
da engenharia- e também pela satis-
fação de ser admirados e conquistar
a confiança de uma comunidade
global de seus pares.

É claro que sabemos a respeito
de software de código aberto e ser-
viços de internet como o Linux, o
navegador Mozilla e a Wikipedia.
Mas Sean Adams, de 27 anos e fa-
culdade inacabada, que iniciou a
Slim em sua garagem no Vale do
Silício, apostou que a mesma filoso-
fia de compartilhamento de conhe-
cimento e comunidade poderia ser
aplicada a um objeto físico fabrica-
do, que fosse vendido —gulp!— para
obter lucro. É verdade que essa é

uma conclusão à qual ele chegou
por acidente. Adams tinha em men-
te uma empresa mais convencional
quando estava atrás de capital de
risco. Simplesmente calhou de ele
procurar financiamento em uma
época não muito auspiciosa para o
Vale, em 2000. "Sean queria que a
Slim Devices fosse de código aber-
to porque não tinha dinheiro para
montar uma empresa da forma ha-
bitual", conta Patrick Cosson, vice-
presidente de vendas e marketing da
Slim. "Não foi uma decisão política.
Foi apenas necessidade."

Evocê sabe o que falam da neces-
sidade. A Slim Devices vai fa-
turar cerca de US$ 10 milhões

neste ano. Seus fãs incluem estrelas
da música como Herbie Hancock e
Alanis Morissette. E seu mais recen-
te produto, lançado em setembro
de 2006, o sofisticado Transporter,



de US$ 2 mil, atingiu o triplo dos
pedidos previstos.

A Slim Devices ainda é peque-
na, logicamente, e jovem. Contudo,
oferece uma visão de como muitas
empresas podem vir a funcionar
no futuro: como ecossistemas que
dependem da participação ativa de
amplas redes de colaboradores. "Em
todo lugar em que você encontra
inovação hoje, existe uma comuni-

dade envolvida", diz Patrícia Sey-
bold, autora de Outside Innovation:
How Your Customers Will Co-Design
Your Company 's Future (ed. Harper-
Collins).

Neste mundo, administrar uma
empresa não significa brilhantismo
ou comando, mas atrair e orquestrar
o trabalho de pessoal externo talen-
toso e apaixonado -que sabe mais
do que você, tem melhores idéias e,

talvez, até se preocupe mais com seu
produto do que você. Como compro-
va o histórico de quase sete anos da
Slim, fundada em 2000, ainda há um
importante papel para a companhia
e seus líderes, mas sem dúvida não é
o que se vem aprendendo nas escolas
de administração há décadas.

Pessoas do mundo inteiro têm
contribuído para a Slim Devices
gratuitamente por todos os tipos



de motivo. Algumas o fazem para
exibir suas habilidades na esperança
de atrair uma oferta de trabalho;
outras, por desafio. Mas muito disso
se resume no seguinte: queremos
coisas do nosso jeito. "Inicialmente,
eu realmente me envolvi porque
o produto não fazia exatamente o
que eu queria", diz Adrian Smith,
que trabalha como arquiteto de
redes para uma grande empresa
de telecomunicações na Inglaterra.
"Em vez de só reclamar, [a Slim]
me permitiu arregaçar as mangas
e tentar melhorá-lo."

Entusiastas de áudio de peso
como Smith, o tipo que Adams
chama de "pessoas que farão

qualquer coisa na busca do som
ideal", são a coluna vertebral da
comunidade da Slim Devices. En-
tretanto, o que mantém esses ávidos
ouvintes engajados, na verdade, é a
chance de ser ouvidos. Felix Mueller
era engenheiro de software em San
José, Califórnia, a alguns quilôme-
tros de distância da sede da Slim em
Mountain View, quando começou a
elaborar novos recursos para seus
players. Os líderes da empresa nova-
ta o trataram com deferência quan-
do ele apareceu no prédio do Vale
do Silício da década de 1950 (que
originariamente pertenceu à Fair-
child Semiconductor, a legendária
inventora do chip de computador).
"A primeira vez que encontrei Sean",
lembra Mueller, "ele me cumpri-
mentou com um 'você deve ser o
famoso Felix'." Mueller continuou
membro-chave da comunidade da
Slim, mesmo depois de mudar para
a Suíça. Smith diz que os executivos
da Slim ganharam sua confiança
quando acreditaram em seu software

e "me trataram como o especialista
em como ele funciona".

A Slim Devices depende de sua
comunidade de entusiastas tanto
para sugerir como para criar os
inúmeros recursos modulares que
dão a seus produtos sua completa
riqueza. Contudo, se fosse apenas
isso, a Slim seria meramente uma
organização centrada no cliente
que usa o desenvolvimento de soft-
ware de código aberto da mesma
forma que gigantes como a IBM. O
verdadeiro salto de fé de Adams é
deixar que sua empresa confie em
não-funcionários para grande parte
de sua engenharia mais vital. Um
desafio bastante problemático para
qualquer produto de áudio sofis-
ticado, pôr exemplo, é minimizar
a quantidade de energia que ele
consome, porque a eletricidade cria
ruído, que afeta a pureza do sinal.
E Andrew Weekes, engenheiro que
foi o mentor da abordagem da Slim
à minimização da potência, não é
funcionário dela: ele trabalha para
uma companhia que fornece aos
militares britânicos os "zangões de
alvo", aeronaves não tripuladas que
podem ser usadas para exercícios.
Mesmo assim, ele é um de um pu-
nhado de membros da comunidade
que têm pleno acesso ao sagrado
firmware do produto, as especifica-
ções detalhadas do hardware e do
software que determinam como ele
funciona. Adams recorda: "Os for-
necedores nos disseram: 'Vocês são
loucos. O que vocês estão fazendo?
Vocês precisam proteger a proprie-
dade intelectual. Vocês precisam de
patentes'". Em vez disso, os executi-
vos da Slim decidiram depositar sua
confiança nos colaboradores, que
têm provado seu talento e compro-

Entusiastas de áudio de peso, do tipo
que fará "qualquer coisa na busca do
som ideal", são a coluna vertebral da
comunidade da Slim Devices

metimento com o empreendimento
há muitos anos.

É um risco, sem dúvida. Entre-
tanto, o cultivo de clientes-criadores
de todos os naipes dá à Slim acesso
ao talento que, de outra forma, não
teria. "Há uma série de engenheiros
de telecomunicações entediados
que mudariam para a Califórnia se
não tivessem família ou problemas
de passaporte", diz Cosson. "Metade
de nossos colaboradores é do exte-
rior -Canadá, Reino Unido, Suíça,
Alemanha- e esse é o modo de eles
se ligarem ao Vale do Silício."

Para liderar uma rede de cola-
boradores externos —se é que se
pode chamar isso de "liderar"-, é
preciso se acostumar, acredita Dean
Blackketter, executivo-chefe de tec-
nologia da Slim. Ele conhece esse
relacionamento dos dois lados: foi
o primeiro cliente-criador da Slim.
Engenheiro de software tarimbado
que havia trabalhado na Apple, na
Microsoft e na WebTV, Blackket-
ter comprou o primeiro produto de
Adams, o S1ÍMP3 (número de série
3), só por curiosidade. Ele viu que
o código de software que controlava
o dispositivo estava colocado como
código aberto no site da empresa.
Começou a fazer melhorias e acrés-
cimos ao código e a enviá-los para
Adams, que respondeu enviando-lhe
um S1ÍMP3 (agora presente comum
para os colaboradores), e depois
outro, e mais tarde algumas ações
da empresa. Em 2002, Blackketter
entrou no time como o segundo
funcionário da empresa.

Agora ele preside uma comuni-
dade, tarefa que, entre outras coi-
sas, exige talento para suprimir o
próprio ego. "A parte mais difícil
é soltar o controle", revela. "Será
que eu mesmo tomo as decisões
de mudar o produto ou eu o abro?
Sempre que eu abri, compensou.
Algumas vezes, cheguei próximo
de fazer do meu jeito, mas eles [o
pessoal da comunidade] mudaram
minha cabeça. Eles escutam melhor
do que eu, suas idéias são melhores



que as minhas. Eles fazem isso por-
que adoram."

Chega certo momento, porém,
em que a comunidade tem de ser
salva de si própria, e é aí que os ge-
rentes da Slim intervém. Um cliente
escreveu um software que permitia
às caixas da Slim se conectar ao
Rhapsody, serviço de música on-line
da Real Networks. Ele conseguiu
isso quebrando o código que prote-
gia a transmissão de dados da Real
pela internet. Campo minado...

O autor do plug-in da Real mo-
rava a apenas alguns quarteirões
de distância de Blackketter em São
Francisco. Blackketter foi até a casa
dele e disse: "Foi uma 'hackeada' de
mestre, cara", acrescentando que
isso, porém, era ilegal. Um pouco
desapontado, o hacker colocou o
plug-in em seu próprio site em vez de
no da Slim. Então, não deu outra:
chegou um e-mail da Real Networks
pedindo-lhe que o retirasse do site
e, à maneira clássica do Vale do Si-
lício, que visitasse a Real na semana
seguinte para uma entrevista de em-
prego. A Slim conseguiu contratá-lo
antes e acabou estabelecendo um
relacionamento jurídico com a Real,
incorporando o plug-in a seu player.
"Você não pode ser ditador e matar
a criatividade", afirma Cosson. "Mas
tem de administrar o caos e resolver
as controvérsias."

Com o crescimento da empresa,
os líderes da Slim aprenderam
exatamente o mesmo que os

fundadores do navegador Mozilla:
se você quer ter uma organização
adulta, com um produto compe-
titivo no mercado, precisa de um
quadro de funcionários em tempo
integral. Isso permite à empresa

cumprir prazos e atuar com con-
fiabilidade. Algumas coisas têm de
ser tratadas pelo pessoal interno
-como controle da qualidade para o
produto físico. E, logicamente, você
tem profissionais pagos para fazer o
que os voluntários não aceitam ou
abandonam no meio do caminho.
"Pensamos em nossa comunidade
de desenvolvimento como uma
grande arena de jogos, e nós esta-
mos observando", diz Cosson. "Se
a comunidade puder elevar uma
idéia e saltar o obstáculo, é ótimo.
Às vezes, porém, temos de reescre-
ver o software para acabá-lo." A Slim
agora emprega 26 pessoas.

O modelo de código aberto da
empresa será cada vez mais testado
à medida que crescer e amadurecer.
Seus maiores colaboradores já detec-
tam mudanças no teor dos fóruns
on-line que têm sido muito eficientes.
"A comunidade cresceu livremente
nos últimos anos", comenta Kevin
Deane-Freeman, que ganha a vida
como designer de hardware para. uma
fabricante de impressoras perto de
Vancouver, na Colúmbia Britânica,
Canadá. Há vários anos, ele fre-
qüentemente ocupa seu horário de
almoço trabalhando em softwares
para a Slim. "Não é mais possível
manter-se ligado nisso 100% do
tempo nem deixar todos felizes. E
uma coisa de grande porte quando
um dos principais motivos de você
fazer isso é ver os outros felizes com
o que você forneceu."

Com o crescimento da equipe de
funcionários da Slim, existe também
o perigo de que o centro de gravi-
dade da propriedade intelectual se
desloque para dentro da empresa.
No passado, segundo Blackketter, "a
vasta maioria de nossas discussões

A principal dúvida sobre a organização
aberta, segundo Ram Charan, é se ela

I consegue ter escala. As facções da
11 comunidade podem se dividir

técnicas, dentro e fora", acontecia
nos fóruns on-line da Slim, "onde
você não conseguia dizer quem era
funcionário e quem não era". Ago-
ra, adverte Adrian Smith, "à medi-
da que a equipe de funcionários
cresce, há mais conversas rolando
privadamente".

O modo de a Slim administrar
essa fase determinará se ela pode
ser mais do que apenas uma novata
que teve breve sucesso no modelo
de código aberto. "Com a organi-
zação aberta, a questão real é: ela
consegue ter escala?", diz Ram
Charan, o famoso consultor de
administração. Projetos de software
de código aberto freqüentemente
atingem um ponto de bifurcação
em que as dissidências e as facções
da comunidade tomam rumos dife-
rentes. E, embora a abordagem de
código aberto ofereça um potencial
de recurso quase ilimitado, "esse
mesmo potencial pode introduzir
uma imprevisibilidade", explica
Deane-Freeman, que assina seus
comentários como "não-funcionária
da Slim Devices" devido à confu-
são criada com suas freqüentes e
abalizadas contribuições. "Em uma
estrutura maior, e principalmente
em uma empresa com cotação em
bolsa, a previsibilidade desempenha
forte papel." De fato, o estilo aberto
e não convencional da Slim pode ser
um desafio para a Logitech Inter-
national, que em outubro de 2006
comprou a companhia por US$ 20
milhões. A Logitech prometeu que
a Slim continuaria autônoma, entu-
siasmada com "um de seus princi-
pais patrimônios, uma comunidade
de desenvolvedores". Mas ainda é
preciso pensar se a Logitech deseja
a Slim Devices meramente por sua
tecnologia de áudio descolada -ou
se, rio final, ela acabará matando a
invenção mais valiosa. •
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