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Vários mitos cercam as empresas de tecnologia e seus criadores. Eis alguns deles: 
 
1- Os fundadores dessas companhias são "nerds" que não conseguiam namorada no colégio e, 
por isso, criaram negócios milionários mais tarde, como uma espécie de "vingança cósmica". 
 
2- Todos começaram na garagem de seus pais - e onde mais um "nerd" começaria? 
 
3- São gênios que certa manhã acordaram com uma ideia brilhante na cabeça - aquele tipo de 
iluminação que você nunca terá e, por isso mesmo, jamais ficará tão rico quanto eles.  
 
4- Nenhum deles concluiu a universidade. E por que deveriam? Eles são gênios... 
 
Se você já cedeu à tentação de acreditar em algo parecido com isso, leia "Startup: Fundadores 
da Apple, do Yahoo!, Hotmail, Firefox e Lycos Contam como Nasceram suas Empresas 
Milionárias". O longo título explica o que o livro é: entrevistas com gente como a citada na 
capa, além de outros magos da tecnologia, como Steve Wozniak (Apple); Mize Lazaridis (RIM, 
dona do BlackBerry), Paul Buchheit, (Gmail) e Steve Perlman (WebTV). 
 
Jessica Livingston fez a escolha certa ao publicar as histórias na forma de entrevistas do tipo 
pergunta e resposta. Ao optar pelo formato, ela evita o risco de escrever um livro de auto-
ajuda empresarial do tipo "Faça como fulano e fique rico você também". São aqueles volumes 
enfadonhos que tentam resumir em dez lições os procedimentos que levaram alguém a ser 
bem-sucedido. Como se as histórias pudessem ser repetidas automaticamente pelos 
candidatos a empreendedor, independentemente das condições ao seu redor... 
 
"Startup" o nome dado às companhias iniciantes nos Estados Unidos, tem outra abordagem: 
mostra que há, sim, pontos de contato entre as trajetórias de todos esses personagens, mas 
deixa em relevo as características que tornam suas histórias diferentes umas das outras. O 
resultado final, extraído da comparação entre as várias entrevistas do livro, é a demolição de 
mitos. 
 
As tão celebradas garagens, por exemplo, aparecem em alguns depoimentos, mas nem 
sempre de maneira relevante. "Nunca fizemos grande coisa na garagem [dos pais de Steve 
Jobs]", conta Steve Wozniak sobre o início da Apple. Os projetos dos computadores Apple I e 
II (os primeiros da companhia) foram feitos em seu apartamento, na cidade de Cupertino, e na 
baia que ele ocupava na Hewlett-Packard (HP), onde trabalhava na época, conta Wozniak no 
livro. 
 
O depoimento do co-fundador da Apple também ajuda a desfazer um mal-entendido sobre a 
importância da faculdade ou a falta dela para o pessoal da alta tecnologia. "Não saí, nem 
abandonei a faculdade", responde Wozniak, quando a autora pergunta sobre o assunto.  
 
Em duas oportunidades, Wozniak deixou as salas de aula para procurar emprego e financiar o 
curso. Depois veio a Apple, o que o impediu de voltar a estudar, apesar de sua vontade. "Em 
1981, sofri um acidente de avião que me deixou com amnésia", relata Wozniak. "Cinco 
minutos depois de voltar da amnésia, compreendi que era hora de voltar à faculdade. E me 
formei." 
 
Outro ponto: muitas ideias consideradas brilhantes não nasceram acabadas. Foram concebidas 
como subproduto de ambições originais. Sabeer Bhatia e Jack Smith sonhavam com um banco 
de dados pessoais baseado na internet, que batizaram de Javasoft, mas o plano esbarrou no 
programa de proteção de seu empregador na época. "Queríamos acessar nossos e-mails 
pessoais de dois lugares: de casa e do trabalho. E, no trabalho, não podíamos", relembra 
Bhatia. Criaram, então, um sistema para acessar as mensagens a partir da web, sem instalar 
qualquer software no computador. Nascia o Hotmail, mais tarde adquirido pela Microsoft por 
US$ 400 milhões. 



 
O site de compartilhamento de fotografias Flickr teve um início parecido. Caterina Flake e seus 
dois sócios incluindo o marido Stewart Butterfield, criaram primeiro o jogo on-line Neverending 
e só se dedicaram ao Flickr como um recurso adicional do game. À medida que a novidade 
ganhava importância, perceberam onde estava a oportunidade real de negócios. O Flickr foi 
comprado pelo Yahoo em 2005. 
 
Há outros episódios semelhantes no livro, do browser Firefox que só entrou na mira dos 
criadores Blake Ross e Dave Hyatt depois que eles se frustraram com as restrições impostas à 
renovação do programa de navegação da Netscape, ao serviço de pagamento on-line PayPal, 
que saiu do papel depois de os fundadores Max Levchin e Peter Thiel quebrarem a cabeça com 
outras ideias, incluindo um software de criptografia e um serviço de remessa de dinheiro.  
 
As entrevistas também mostram que só uma boa ideia nem sempre é suficiente. Esse é um 
dos pontos mais importantes para quem pensa em montar seu próprio negócio no Brasil.  
 
Em geral, os empresários apresentados no livro começaram tocando seus projetos no tempo 
livre que sobrava de seus empregos formais. O impulso para embarcar de vez no próprio 
negócio só veio depois de um investimento externo, cujos valores variam bastante. Os 
fundadores do Flickr tiveram a chance, mas não pegaram dinheiro dos fundos de "venture 
capital". Preferiram os "investidores-anjo" - gente comum que costuma despender uma 
pequena quantia em vários projetos iniciantes. É essa categoria de investidor que mais falta no 
Brasil, o que talvez explique uma certa timidez nos processos de inovação. Já o Yahoo, conta 
Tim Brady, primeiro funcionário da companhia, recebeu de uma vez US$ 1 milhão da Sequoia 
Capital. 
 
Independentemente do volume de dinheiro, essas empresas só se tornaram o que são hoje 
graças ao olhar atento dos capitalistas. É uma lição a aprender: se a obstinação dos 
empreendedores é vital, igualmente importante é criar um ambiente de negócios favorável, 
que não desperdice uma boa ideia e um bom time.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 abr. 2009, Eu & Investimento, p. D10. 


