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Harmonia. Cooperação.
Esforço sincronizado.
Muita gente, pouca
gente. Uma certa dose
de rebeldia, outra de
tirania. Conheça de
perto como funcionam
os grandes times que
fazem ou fizeram a
diferença no mundo
corporativo. E depois
monte a sua seleção.

A fábrica de
INVENÇÕES
Charles Batcheldor era um inglês operador de
máquinas. John Kruesi era um relojoeiro suíço.
Ludwig Boehm era um alemão soprador de vi-
dro. Francis Upton era um matemático que ha-
via estudado em Princeton. Eles foram atraídos
para o então tranqüilo vilarejo de Menlo Park
em Nova Jersey pelo magnetismo do gênio
Thomas Edison. Mas foi a habilidade única de
Edison para explorar as habilidades deles que
tornou suas visões semi-acabadas num incrível
fluxo de produtos funcionais. "Ele nunca foi um
inventor solitário", conta Bill Pretzer, curador
da coleção de Edison no Museu Henry Ford.

"O próprio Edison ia de bancada em banca-
da, examinando aqui, instruindo ali", escre-
veu o New York Herald. Um esboço entregue
a Kruesi acabou se tornando o fonógrafo. O
trabalho era "extenuante, mas divertido", es-
creveu um ajudante de laboratório. O chefe
se sujava tanto quanto seus trabalhadores.
Houve um dia em que a equipe foi a um local

de pesca próximo na locomotiva miniatura de Edison.
"Para mim o mais estranho de tudo são os US$ 12 que re-
cebo a cada sábado", escreveu Upton a seu pai. "Pois não
sinto que seja trabalho, e sim um estudo."

Foi Upton que trouxe os instrumentos que levaram aos de-
senvolvimentos que possibilitaram a invenção da luz elétrica.
Foram as mãos hábeis de Batcheldor que inseriram um fila-
mento de carbono num bulbo que Boehm aplicou um vácuo de
um milionésimo de uma atmosfera. E, em 22 de outubro de
1879, a lâmpada queimou após ter ficado acesa por 14 horas; a
escuridão foi preenchida pela comemoração de cinco homens
de quatro nacionalidades diferentes. - Jerry Useem
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O segredo dos líderes

Uma coletiva
Primeiro vinham os caminhões. A cada 30 me-

tros eles descarregavam pacotes com madeira, en-
canamentos e outros materiais de construção, e
depois despejavam uma base de concreto como
fundação. Então vinham os homens. Trabalhando
em equipe de dois ou três, fazendo uma coreogra-
fia em 26 etapas, marceneiros, pintores, instalado-
res, eletricistas, e assim por diante, eles realiza-
vam suas tarefas - e então passavam para a casa
seguinte, e a seguinte, e a seguinte. No auge da
produção, as equipes construíam 36 casas por dia.
O resultado foi Levittown, N.Y., o primeiro subúr-
bio construído em série dos EUA. Henry Ford, que
havia falecido poucos meses antes do início das
obras, teria aprovado a genialidade dessa linha de
montagem às avessas. Em Levittown, eram os tra-
balhadores que caminhavam, não o produto.

Entre 1947 e 1951, a família Levitt construiu 17,5
mil casas nessa primeira comunidade (outras se se-
guiriam). Uma residência típica custava US$ 7.990.
Simples demais, as residências eram amplamente
ridicularizadas por sua arquitetura modelar. O críti-

co de arquitetura
Lewis Mumford de-
clarou que pareciam
"favelas incipien-
tes". Mas morar na-
quelas casas era
melhor do que viver
debaixo do mesmo
teto que o sogro e a
sogra no Bronx. E o
público-alvo (bran-
cos, veteranos de
guerra de classe
média baixa) as ado-
ravam. Certo dia,
em agosto de 1949,
os representantes
de vendas vende-
ram 650 casas em
cinco horas.

Levittown foi pioneira em técnicas de construção
que hoje são padrão - e ajudou a levar o sonho
americano da casa própria ao alcance de milhares
de pessoas com poucos recursos. E, ao contrário,
jamais se tornou uma favela. - Cait Murphy

JOBS (A DIR.) E REGIS McKENNA: dois da equipe que criou o Mac

Mordendo a MAÇA
Eles ficaram conhecidos como "dropouts" (aqueles que

abandonaram os estudos antes de sua conclusão), artistas,
evangelistas, gênios, iconoclastas, piratas - e amigos. O
time inicial, composto por quatro integrantes, queria fazer
um computador pessoal que fosse fácil o bastante para ser
usado por um leigo, sem medo ou aversão, e barato o bas-
tante para ser acessível. Mas o feliz grupo que trabalhou no

Mac viu também no mundo novo da computa-
ção uma força potencialmente intensa. A meta
deles era lançar, sobre eles próprios e outros,
uma criatividade individual ilimitada.

A equipe do Mac, capitaneada pelo co-funda-
dor da Apple, Steve Jobs, operava como uma di-
visão supersecreta dentro da empresa. Jobs es-
tabelecia prazos ridículos: a equipe de desenvol-
vimento de software, movida a cafeína,
certa feita preferiu trabalhar por 48 ho-
ras ininterruptas no processo de encon-

| trar e resolver problemas a enfrentar o
| chefe sem ter terminado a tarefa. Hou-
a ve batalhas épicas e amizades desfeitas.
| Contudo, o famoso grito de guerra de
§ Jobs - "E melhor ser um pirata do que

alistar-se na Marinha" - captou o espíri-
to rebelde que acompanhou a equipe
naquelas semanas de trabalho de 90 ho-

ras, com salários incrivelmente baixos.
Em 1983, após três anos de trabalho, nascia o

Mac. Cotado a US$ 2.495, ele continha uma interfa-
ce gráfica simples e intuitiva. Assim que o Mac era
ligado, um pequeno ícone amigável sorria para o
mundo. E o mundo sorria de volta para ele - o Mac
vendeu mais rápido do que qualquer outro compu-
tador que o havia antecedido. Ele era a expressão
coletiva daqueles que o amavam - e tornou-se um
marco na história dos PCs. - Ellen McGirt
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A RECEITA certa
O local tornou-se tamanha lenda que até registraram o

nome - até mesmo o skunk (gambá como logotipo). Fun-
dada em 1943, a Skunk Works da Lockheed construiu
uma série de incríveis aviões, incluindo o F-104 Starfigh-
ter e os aviões espiões U-2 e SR-71. Nesse processo, cria-
ram um ícone que muitas empresas buscaram imitar.
Como a Lockheed conseguiu isso? Com um tirano e um
enorme talento, o gênio da aeronáutica Kelly Johnson, que
insistia em trabalhar com uma equipe reduzida ao mínimo
e extremamente dedicada ao trabalho. Ele colocou os pro-
jetistas próximo aos metalúrgicos para evitar que proje-

tassem algo que não pudesse ser construído. Ele manteve
o número de visitantes a um mínimo, até mesmo aqueles
da CIA e da Força Aérea. Deixada em paz, a equipe da
Skunks Works imprimiu uma velocidade supersônica aos
avanços da aeronáutica. - Stuart F. Brown

_ O carro que
SALVOU a Ford

PRODUÇÃO DO TAURUS: a montadora de volta aos eixos

Podem chamá-lo de jujuba de US$ 3 bilhões. Quando o
Taurus foi lançado em 1985, suas curvas e linhas arredonda-
das o diferenciava dos demais. Diferenciada era também a
equipe que o havia criado. Desesperada após perder US$
1,5 bilhão em 1980, a Ford acabou com o status quo - isolou
grupos que produziam peças e as "passavam sobre o muro"
a grupos que cuidavam de outros modelos. Entra em cena a
equipe do Taurus. Quase 400 engenheiros, projetistas e pro-
fissionais de marketing foram deixados soltos numa sala. O
grupo fez um brainstorming para entrar para a história - e
recolocar a Ford nos eixos. Inicialmente apelidado de "juju-
ba" devido a seu formato, o Taurus foi eleito o carro do ano
em 1986 - e em seguida imitado por todos. Sua produção foi
encerrada em 2005, mas ainda aproveita sua aposentadoria
como favorito das frotas corporativas. - Ellen McGirt
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