
PRINCÍPIOS
BEATLES
Lições de harmonia e criatividade inspiradas na trajetória da maior banda de todos os tempos

P O R A N D R E W SOBEL*

Richard Branson, o manda-chuva da Virgin, a mais criativa compa-
nhia de aviação do mundo, é um especialista em motivar equipes. Ele

insiste na alegria como motor para qualquer empresa. O riso, diz Branson,
é sinônimo de competência. Poucas pessoas no universo dos negócios
pensam assim. Às demais, cabe uma sugestão: acompanhar a trajetória de
um time que atingiu a excelência sem nunca perder a ternura: os Beatles.
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Quando os Beatles alcançaram o primeiro lugar
na parada de sucessos britânica, em 1963, comPlease
PleaseMe, pareciam ter explodido da noite para o dia.
Mas não eram uma sensação instantânea, ao contrá-
rio do que insinuavam os jornalistas. Havia, por trás
do fenômeno, dezenas de horas de espetáculos em ca-
sas noturnas de Liverpool e Hamburgo. Esse tempo
anônimo transformou os Beatles naquilo que Mick
Jagger definiria mais tarde como "as quatro cabeças
da Hidra". Hoje, com o mundo ancorado na internet, as
empresas esqueceram a importância desse convívio de
carne e osso. As videoconferências são produtivas. As
trocas de e-mails aceleram os processos. Mas nada su-
pera o encontro real, cotidiano, olho no olho. O tempo
de parceria é o segredo do sucesso para quem preten-
de nascer já forte, uma curva adiante da concorrência.

Invista na harmonia entre seusfuncionários muito tem-
po antes da data prevista para a equipe entrarem ação. O

conhecimento mútuo é chave do sucesso. Aposte nisso.

GETTING BETTER
CADA VEZ MELHOR

A maioria das bandas produz sempre o mes-
mo tipo de canções. O segredo dos Beatles foi manter
os fãs com músicas antigas, de sucesso, mesclando-as
com outras que empurravam os limites da criativida-
de. Inovadores, misturavam gêneros e combinavam
idéias para produzir rock surpreendente. Transfor-
maram gravações de estúdio em obras de arte - como
em Revolver e Sgt. Pepper'sLonelyHeartsClubBand. Não
havia assunto mundano que não pudesse ser trans-
formado em melodia e letra. Um artigo de jornal a
respeito da morte de um cervejeiro da Guinness le-

• vou Lennon a compor A Day In the Life. Ocachorrode
Paul McCartney foi a inspiração para Manha My Dear.
Essa postura sem preconceitos é que fez o sucesso de
empresas modernas como a Amazon, que começou
a vender livros e hoje negocia até automóveis online.

Não abandone as idéias, por mais insólitas e malucas
que pareçam. Adicione doses extras de entusiasmo

e coragem ao criar novas modalidades de negócios.
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A carreira dos Beatles nasceu com a genialida-
de e a parceria de Lennon e McCartney. A inteligência
dos dois foi atrair a arte de Ringo e George com o pas-
sar dos anos. Os bateristas sempre foram depreciados
nas bandas de rock - o que é injusto, mas ocorreu tam-
bém com Ringo Starr. Lennon e McCartney tiveram
então uma idéia: dar a Ringo, em todos os álbuns, uma 
canção para que ele a interpretasse com sua voz ana-
salada. Foi assim com With a Little Helpfrom My Friends.
George Harrison, um mestre delicado, cresceu com o
tempo. Duas das mais belas canções do final da carrei-
ra dos Beatles são dele: Here Comes theSun e Something,
ambas do disco Abbey Road. Direto ao ponto: a banda
foi capaz de criar marcas de excelência (John, Paul,
George e Ringo) dentro de uma marca maior (Beatles).

Ajude os prof iss ionais de sua equipe a bri lhar
ind iv idua lmente . Dê a e les uma "canção" ou
uma proposta que possa serv i r de plataforma.

Os executivos preferem contratar profissio-
nais que combinem com seu modo de ser e pensar.
Montam equipes à sua imagem e semelhança. Pode
ser um erro. A mais completa dupla da história da
música - Lennon&McCartney - era uma contradi-
ção em termos. Quando se conheceram, em 1957, em
Liverpool, Lennon era um sujeito amargurado, cíni-
co e sarcástico. Paul era dócil e otimista. Uniram-se e
deu no que deu, uma mistura improvável mas emo-
cionante. Some-se a ela os inventivos e melodiosos
solos de guitarra de George Harrison com a idiossin-
crática bateria de Ringo Starr. O que um não tinha,
o outro entregava. Os fãs, como sempre acontece,
elegiam um dos quatro beatles como o mais querido
- e, ao mesmo tempo, alçavam ao panteão dos deuses
o quarteto reunido. O conjunto é que movia o planeta.

Ponha profissionais de postura e habilidade diferentes

em um mesmo time. Some generalistas com especia-
listas. Incentive a concorrência saudável entre eles.
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Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 1, p. 28-29, mar. 2007.




