
AS LIÇÕES
DO PAI

DAS
START-UPS

Para uma das maiores
estrelas do Vale do

Silício, a criatividade
nasce de equipes sob a
batuta de egocêntricos

Guy Kawasaki é um nome celebra-
do no mundinho ultracompeti-

tivo do Vale do Silício, Mais que isso:
ele é um dos raros sujeitos que tem
uma aura pop nos negócios. O currí-
culo de Kawasaki também vibra: ex-
homern de marketing da Apple, autor
de livros de sucesso como A Arte do
Começo e Regras para Revolucionários e
diretor da Garage Technology Ventu-
rés, empresa de investimentos cm alta
tecnologia. Além do nome descolado,
a empresa diferencia-se pelo olho clí-
nico para negócios inéditos, como é o
caso do website Alltop, "uma estante
digital para artigos de revistas na in-
ternet", nas palavras de Kawasaki.

No festival de mídia e interativi-
dade SXSW deste ano, nos Estados
Unidos, além de apresentar sua nova
empresa, Kawasaki não se privou de
tecer considerações sobre start-ups e
inovação (aqui, vale um parêntese so-
bre o empático empresário: por mais
que ele diga coisas desagradáveis, o
público o escuta e gosta). O primeiro
balde de água fria em sua apresenta-
ção foi sobre o surgimento de idéias

revolucionárias em grandes corpora-
ções. "É certamente possível que elas
ocorram, mas é muito difícil", diz ele.
O empecilho número l, especialmente
em companhias de capital aberto, é a
exigência de resultados no fim do tri-
mestre. "O relógio de 90 dias induz ao
conservadorismo." Numa companhia
gigan te, a inércia também é uma bar-
reira. Diz Kawasaki: "A mentalidade
acaba sendo incrementai - vamos fa-
zer 20% melhor, mais rápido e barato
do que o que já existe. Não é uma men-
talidade de disrupçâo".

Então não há saída para as gran-
des empresas? Há, afirma ele, mas não
é muito ortodoxa. "O ideal para uma
grande companhia é manter uma
unidade criativa separada geografica-
mente por dois ou três quilômetros da
matriz." O melhor líder de tal unidade
seria, segundo Kawasaki, um "ego-
maníaco consumado". Só o egomaní-
aco agüenta a pressão, os choques e
as pauladas inevitáveis do pessoal de
vendas, de produção, de marketing e
até do alto escalão corporativo.

Apesar do aparente radicalismo,
Kawasaki mostra-se desconfiado da
teoria do "big-bang" nos negócios - a
do sucesso do dia para a noite. Embo-
ra pareça um pouco contraditório, ele
afirma que a busca pela disrupçâo
passa pelos pequenos incrementos,
como os de melhorar um pouco mais o
produto ou aumentar a qualificação do
pessoal. O ponto é que a empresa não
pode se conformar e parar por aí.

O autor também revelou que a
nova palavra de seu vocabulário é
"sorte". "Eu acreditava que ser inteli-
gente era melhor do que ser sortudo.
Não acredito mais nisso", afirma ele. O
xis da questão é que o sucesso nos ne-
gócios sempre carrega um componen-
te de sorte. O reconhecimento do fato
traz um duplo benefício. Não se exas-
perar com o sucesso aparentemente
imerecido de um comprovado incom-
petente e - o mais importante - saber
que a sorte favorece quem tenta coisas
novas, e não simplesmente quem pon-
dera e analisa o antigo.

Um conselho aparentemente ba-
nal de Kawasaki, mas freqüentemente
negligenciado, é o de "não pedir aos
outros algo que você não gostaria de

fazer. "Isso vale tanto para os consu-
midores ("preencha um formulário de
vinte campos para acessar o website")
quanto para os funcionários ("viaje a
noite toda e faça a reunião na manhã
seguinte"). Assim como as outras di-
cas do empreendedor, essa não é nada
fácil de ser seguida. Mas quem disse
que seus conselhos eram fáceis? (A.o.)
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