


A
medida que vão
além de suas fron-
teiras para encon-
trar e desenvolver
idéias, as empresas
exploram novos

modelos para gerenciar a inovação.
Em projetos que aproveitam talento
externo, rapidamente surgem ques-
tões sobre a gestão de processos,
direitos de propriedade intelectual
e o poder de tomar decisões. Alguns
executivos estão nesse jogo há mais
tempo que outros, como Mitchell
Baker, presidente do conselho de
administração e ex-CEO daMozilla.
Ela dedicou os últimos dez anos a
esse esforço, que depende muito de
pessoas de fora de sua empresa -não
só para idéias criativas, mas também
para desenvolver produtos e tomar
decisões. Resultado: o navegador
Firefox, daMozilla, com 150 mi-
lhões de usxiários, tornou-se um
rival à altura do Internet Explorer,
líder de mercado, da Microsoft.

Conforme o Firefox crescia, o
processo que o criou transformou-
se em modelo para a colaboração
participativa de código aberto no
mundo todo. A função de Baker,
fundamenta] desde o início, sofreu
muitas mudanças. Dez anos atrás,
ela era advogada da área de software
da Netscape Communications -que

desenvolveu o navegador comercial
original-, quando a empresa deci-
diu abrir o código de seu produto
ao público. O interesse de Baker em
definir e gerenciar o projeto rapi-
damente a levou a participar de sua
equipe de liderança. Ela continuou
a orientar o projeto depois que a
Netscape foi comprada pela AOL,
conduziu a separação subseqüente
(gerando a Mozilla Foundation, sem
fins lucrativos, e sua subsidiária, a
Mozilla Corporation) para desenvol-
ver o navegador de próxima geração
Firefox e foi responsável por seu im-
pressionante crescimento. No papel
de "chiefíizard wrangler" (principal
caçadora de lagartos, em tradução
livre), equilibrou as necessidades co-
merciais da Mozilla com os motivos
c esforços de um batalhão de volun-
tários que desenvolvem o código e
distribuem o navegador.

Com o passar dos anos, Baker
ajudou a definir o modelo jurídico
e funcional que permite que uma
comunidade de código aberto e
uma empresa compartilhem a res-
ponsabilidade pelo desenvolvimento
do produto, enquanto gerenciam e
impulsionam o projeto rumo a sua
viabilidade financeira.

Hoje, a Mozilla e o Firefox são
bem-sucedidos em diversos aspectos,
Tendo recuperado a participação de

código aberto
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mercado perdida para o Internet
Explorer (pelo Netscape), o Firefox
detém 15% do setor de navegadores
nos Estados Unidos e se expandiu
no exterior. Em 2006, o acordo
de compartilhamento de receitas
da empresa com o Google para pes-
quisas originadas do Firefox forne-
ceu receitas três vezes maiores do
que as despesas da Mozilla, uma
taxa de retorno impressionante.
Além disso, o modelo de desenvol-
vimento de código aberto da orga-
nização é uma experiência visível e
bem testada de gestão de inovação
além das fronteiras corporativas,
corno explica Mitchell Baker na
entrevista a seguir.

A sra. disse que a contribuição
efetiva da Mozilla não é apenas o
navegador, mas o modelo de parti-
cipação. Como & sra. administra a
participação nesse ambiente?

Nossa missão é manter a inter-
net segura e aberta, mas também
fomentar a participação. Fazemos
isso estabelecendo estruturas nas
quais as pessoas possam se envolver.
Tais estruturas incorporam nossos
valores e nossas metas e se fixam na
mente de outros indivíduos. Atraí-
mos os que se importam com essas
coisas, e eles saem e participam da
missão de maneira muito descen-
tralizada.

Para algumas coisas centrais, de-
vemos ter extrema disciplina. Se
você estiver lidando com código que
vai dentro do Firefox, o processo
é bastante disciplinado. Contudo,
há muitas áreas para participação
-construção de uma extensão, lo-
calização de produtos existentes ou
criação de novos- que não preci-
sam desse grau de disciplina. E um
ponto-chave é que as pessoas são
"donas" do que estão fazendo, não
em um sentido financeiro ou jurí-
dico, mas de forma emocional, por
terem a oportunidade de decidir.

Quanto do sucesso do Firefox de-
pende de pessoas que a sra. em-

prega, em contraposição ao grupo
mais amplo de voluntários?

Eu diria que ambos os grupos
precisam ser bem-sucedidos. Se eli-
minássemos nossos funcionários,
seríamos um bom projeto de código
aberto, porém nada que fosse uma
potência na internet. Se suprimís-
semos os voluntários, morreríamos.
No Firefox, por exemplo, 40% do
código não vem de funcionários
-e isso depois de uma recente leva
de contratações em nossa comu-
nidade de voluntários no último
ano. Tínhamos 25 funcionários dois
anos atrás e agora temos mais cie
120. Às vezes contratamos dentro
da comunidade, mas nem sempre.
Há profissionais com alto grau de
experiência e especialização que
não é possível contratar, e nunca
os encontraríamos se não fôssemos
um projeto aberto, se as pessoas não
pudessem simplesmente entrar e
contribuir. Muitos começam em um
nível, como consertar bugs, prosse-
guem e se tornam especialistas.

Na verdade, para fazer uma con-
tribuição, não é preciso ser funcioná-
rio ou membro de nossa comunidade
de voluntários. O Firefox possui 150

milhões de usuários no mundo in-
teiro, e, como ele não é fornecido
nas máquinas novas, isso significa
150 milhões de decisões individuais
de usá-lo. Quantas pessoas são ne-
cessárias para fazer isso? Eu diria
que centenas de milhares no mundo
inteiro afirmaram: "Este é um produ-
to excelente. Minha família e meus
amigos precisam tê-lo". Centenas de
milhares de decisões diferentes, e
não se consegue comprar isso.

Como a sra. motiva as pessoas a
contribuir para a Mozilla, princi-
palmente depois de dez anos?

Eu acho que, para as pessoas
que vêm mantendo a Mozilla viva,
o desejo de contar com uma in-
ternet aberta e participativa tem
sido muito importante. A internet
é oculta para os seres humanos,
exceto por esse pedaço de software
que chamamos de navegador. Anos
atrás, podíamos ver que havia certo
risco de as pessoas não conseguirem
entrar na internet a não ser com
um navegador concebido como um
plano de negócios. E, por volta do
ano 2000, já víamos anúncios pop-
up, spyware, antispam e outras coisas
que deixavam o computador mui-
to lento. Acho que isso é um abuso
para com o consumidor, mas é uma
decisão de negócio perfeitamente
racional para algumas empresas.
Entretanto, muitas pessoas acham
que deveria haver uma alternativa,
e essa dedicação a uma internet
aberta nos ajudou.

Há outros motivadores?
Nosso produto faz uma enorme

diferença na vida de nossos voluntá-
rios, e eles se sentem donos dele.

Esse é um desafio gerencial, mas
o tratamos com trabalho árduo.
nos vemos como uma comuni-

le, parte da qual está dentro da
organização e parte fora dela. Toda
hora surgem questões entre nossas
paredes, e temos de dizer: "Isso tem
de ser uma discussão pública; é pre-
ciso aumentar sua prioridade na lis-
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tá de mala direta, porque há outras
pessoas envolvidas". A comunidade
é estimuladora, uma vez iniciado o
processo. Então, isso significa que
estamos em um processo de mão
dupla, e, se começarmos a pensar
em nós mesmos como o centro, fra-
cassaremos.

Somos também extremamente
sensíveis a críticas e desejos da co-
munidade -provavelmente super-
sensíveis, às vezes. Assim, quando
parte significativa dela se irrita,
prestamos muita atenção. Às vezes
nossas respostas são inicialmente de-
fensivas, mas acho que somos muito
bons em nos abrirmos. É bastante
interessante ver do que alguém está
reclamando e descobrir a verdade
por trás disso.

A linha divisória entre retaguarda
e linha de frente parece ser bem
tênue na Mozilla...

Sim, e bastante permeável. Esse
é um desafio gerencial que ainda
não resolvemos totalmente. Qual
é o grupo correto de pessoas a
quem recorrer para informações?
O padrão seriam os funcionários,
pois nos vemos regularmente e eles

assinaram contratos de confidencia-
lidade. Mas tal padrão não é sau-
dável para nós, porque não somos
bem-sucedidos em função apenas
dos funcionários. A comunidade é
tão real quanto nós.

Como é seu papel de facilitadora
da inovação na comunidade?

Às vezes, o simples fato de dar
permissão às pessoas opera mara-
vilhas, como em nosso processo de
controle da qualidade. Temos um
processo público para procurar, ras-
trear e corrigir problemas no código
que estamos desenvolvendo, e mi-
lhares de pessoas estão envolvidas
nisso- Quando vários membros da
comunidade começaram a assumir
a liderança desse esforço, alguém
que trabalhava comigo afirmou:
"Precisamos apenas dizer a esse pes-
soal que está tudo certo". Então, foi
isso que fizemos. Dissemos ao líder:
"Você é incrível; continue fazendo o
que vem fazendo". E, depois disso,
ele se tornou o impulsionador da li-
beração do código. Há mais pessoas
como ele do que seria esperado.

Em segundo lugar, criamos o
andaime a partir do qual todos vão

trabalhar, de forma que, ainda que
nós mesmos não estejamos inovan-
do, outros poderão estar. Pode-se
ver que, com as extensões e a per-
sonalização, há milhares de pessoas
fazendo coisas interessantes em que
não havíamos pensado, e elas não
têm de nos contar nem por que nos
perguntar.

Em terceiro lugar, reunimos
algumas pessoas aqui que ficam
realmente motivadas ao verem que
outras fazem coisas interessantes.
Então, se aparecer alguém, em
outra comunidade, fazendo algo
interessante, não temos a cultura
do "isso não foi inventado aqui";
simplesmente dizemos: "UauF'.

Por fim, não apenas comemora-
mos quando as pessoas fazem coisas
excelentes, mas sabemos como rea-
gir quando fazem coisas problemá-
ticas. Há dias em que alguém faz
uma coisa e você se pergunta: "O
que ele estava pensando?", Nessa
altura, você tem de analisar cui-
dadosamente e distinguir o que é
apenas incômodo do que realmente
deve ser consertado. E então você
tenta manter essa última catego-
ria ao mínimo. Uma comunidade

saudável faz muita
autocorreçào.

Que pessoas se dão
bem como funcioná-
rios da Mozilla?

Normalmente, aque-
las cujas motivações se
alinham fortemente
com nossa missão ou
com nossa visão técni-
ca e que conseguem

lidar com o fato cie
grande parte de seu
trabalho se tornar
pública. As pes-
soas aqui ficam
atrás dos bugs',
elas observam
umas às outras,

vêem seu progresso. Sa-
bem com que rapidez
você esta trabalhando e
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se você está enrascado cora alguma
coisa. Então, você precisa ser capa/
de conviver não só com sua vida
social pública, mas também com
sua vida profissional pública. Nós
chamávamos isso de "viver no aquá-
rio" muito antes do Facebook.

A sra. poderia dar um exemplo de
bandeira vermelha que surge no
processo de contratação?

Se perguntarmos "O que você
faz se alguém discorda de você?"
e a resposta for "Bem, eu digo que
o responsável sou eu", então basta.
Mesmo nossos funcionários rara-
mente ouvem isso, pois eu acredito
que suas intervenções são muito va-
liosas na gestão de código aberto.
Você pode tentar dizer a um fun-
cionário o que fazer, mas, se vocês
dois discordarem, ele pode ter
razão. Há muito mais negociação
por aqui. como em uma associação
profissional.

A cultura do grupo de código aber-
to mudou a cultura do núcleo
organização com o tempo?

Eu não diria "com o tem]
porque acho que nascemos assim.
Mesmo na época da Netscape, a li-
derança não tinha nada a ver com a
condição de emprego. Na verdade,
às vezes os gerentes de pessoas que
participaram do nosso projeto que-
riam fazer coisas muito diferentes
do que nós, da Mozilla, achávamos
que deveria acontecer.

Organizações mais tradicionais
que agora estão buscando ajuda
externa podem não estar acostu-
madas a esse estilo gerencial...

Bem, existe uma linha divisó-
ria real entre simplesmente obter
input de fora, embora isso possa
ser bastante valioso, e o que nós
fazemos. Nosso processo decisório
é altamente distribuído e não vin-
culado à condição de emprego, e
algumas das pessoas que tomam
decisões sobre código não são nos-
sos funcionários. Mas o que vai ser

despachado como Firefox com o
nome e marca Mozilla nele é deci-
são da Mozilla, mesmo que outras
coisas não o sejam.

Qual foi sua maior surpresa nesse
período na Mozilla?

Termos exatamente aquilo de
que precisávamos no momento cer-
to. Vê-se isso com freqüência nas
empresas novatas que irrompem no
cenário e crescem drasticamente.
São necessários muito trabalho duro
e muita inteligência, mas também o
momento certo é importante. Essas
coisas não se controlam; é preciso
estar pronto.

A sra. acha que seu sucesso no que
se refere a tíming teve a ver com
o fato de já existirem muito mais
"sensores" na comunidade do que
se fossem 40 desenvolvedores
instalados no Vale do Silício?

Ah, sem dúvida. Não teríamos
tido sucesso se fôssemos uma pe-
quena área fechada. Nós contamos
não só com o produto certo, mas
também, em todos esses anos, com
a comunidade certa. Todas essas
coisas foram importantes.

Olhando adiante, o que a preocupa
no Firefox?

O fato de o Firefox ser apenas
um componente do que é necessá-
rio para a internet continuar aberta
e participativa. Somos a parte qvie

toca os seres humanos, que é uma
parte poderosa, mas não o todo. Há
tanto valor e receita na internet que
faz sentido econômico criar nela lu-
gares exclusivos. E, logicamente, há
espaço para as empresas fazerem
isso e gerarem receita para seus
acionistas. Contudo, é preciso ha-
ver também uma parte da internet
que seja aberta, na qual as pessoas
possam participar.

O que outros líderes podem apren-
der do projeto Mozilla sobre como
gerir uma empresa inovadora?

Primeiro, deixar as pessoas sol-
tas é algo realmente inestimável.
E preciso descobrir que espaço e até
onde, mas se consegue muito mais
do que se esperaria delas, porque
elas não são você.

Em segundo lugar, descubra
onde você quer inputs. Há vários
tipos de inputs e conteúdo gerado
pelo usuário. Descobrir o que você
realmente quer é muito importante,
pois se pode obter benefícios de
quaisquer dessas coisas. Contudo,
se estiver fazendo uma coisa e pas-
sando iima mensagem de que está
fazendo outra, aí acho que você
está frito,

Terceiro, olhe bem se existem
áreas em que você possa delegar
algum controle, porque os retornos
são enormes. Se não puder, então
fique longe desse tipo cie mode-
lo. Para dar limites* afastar-se já
surte efeito -se as pessoas forem
confiáveis.

A idéia de que um único indiví-
duo é o melhor tomador de deci-
sões para tudo e que deveria ter o
controle final não funciona o tempo
todo, estou certa disso. Para o Steve
Jobs funciona, porque ele é muito
bom no que faz, Mas, se você não
é Steve Jobs, há um valor real em
recuar e fazer perguntas.
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