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a era em que os 
eletrônicos tor-
nam-se obsoletos 
em questão de 
meses, o que faz 

uma ideia virar sucesso? Para o 
escritor e jornalista Orlando 
Barrozo, um bom projeto ga-
nha adeptos conforme o grau 
de influência que consegue 
exercer sobre o público. Barro-
zo escreve sobre o mundo digi-
tal desde 1982 e reuniu, em li-
vro recém-lançado, histórias 
de 23 homens que revolucio-
naram a tecnologia. Os visioná-rios (Event Editora) traz relatos 
sobre a trajetória de gente co-
mo o todo poderoso da Apple, 
o dono do Facebook, os ideali-
zadores do Twitter e os funda-
dores do Google. 

Nem todos os pioneiros, 
contudo, estão na área de infor-
mática propriamente dita. A 
obra também inclui pessoas 
que construíram verdadeiros 
impérios em outros setores, co-
mo o cineasta George Lucas — 
famoso pela sequência de Guer-ra nas Estrelas — e o fundador 
da Sony, Akio Morita. Deste últi-
mo vem um dos exemplos mais 
emblemáticos sobre o que o au-
tor quer dizer quando se refere a 
poder de influência. O executi-
vo japonês, que faleceu em 
1999, não só transformou a in-
dústria de eletrônicos, mas 
também foi responsável pela 
abertura do Japão ao Ocidente. 

"Até a década de 1950, o Ja-
pão era um país bastante fecha-
do. Morita conseguiu abrir a ca-
beça dos compatriotas, à custa 
de uma dedicação pessoal ab-
surda", conta Barrozo, que ba-
seou seus relatos em livros, si-
tes, jornais, revistas especializa-
das e pesquisas de mercado. 
"Morita não sabia nenhum 
idioma estrangeiro, decidiu es-
tudar inglês para poder se co-
municar com os ocidentais", 
conta. A dedicação do fundador 
da Sony foi tanta que ele lançou 
produtos únicos, como o video-
cassete e o walkman, o precur-
sor dos iPods de hoje. 

Em outubro do ano passado, 
depois de 31 anos no mercado, 
a Sony anunciou o fim da pro-
dução do Walkman de fita cas-
sete. O aparelho, que teve 200 
milhões de unidades vendidas, 
foi o primeiro a mudar a forma 
como as pessoas ouviam músi-

ca. A decisão foi influenciada 
pela ausência de demanda pelo 
equipamento no Japão, embora 
um porta-voz da Sony tenha di-
to, na época, que o aparelho 
ainda tem peso em mercados 
emergentes. 

Outra história impactante no 
livro é a de Steve Jobs. "Trata-se 
de um caso muito peculiar. É o 
único cara que foi demitido da 
própria empresa, passou por 
maus bocados e acabou voltan-
do ainda mais criativo", destaca 
o autor de Os visionários. Em 
1986, a diretoria da Apple deci-
diu demitir Jobs, sob a acusação 
de que não administrava bem o 
negócio. Talvez por isso, hoje, o 
dono da empresa da maçã seja 
um tanto quanto rígido com os 
funcionários. 

"Jobs é famoso por humilhar 
publicamente os empregados 
(ou até equipes inteiras). Na pri-
meira apresentação do projeto 
iBook, interrompeu brusca-
mente a reunião para destratá-
los (os designers) pelo que qua-
lificou 'uma porcaria de traba-
lho'. E mandou que refizessem 
tudo, começando do zero", es-
creve Barrozo no livro. 

A fama de cruel também re-
cai sobre Mark Zuckerberg, que 
se tornou o mais jovem bilioná-
rio do mundo, graças ao Face-
book. A ideia de criação do site, 
conta o escritor, também partiu 
dos gêmeos Tyler e Cameron 
Winklevoss, mas Zuckerberg os 
excluiu do projeto. Não à toa, os 
dois processaram o dono do Fa-
cebook. Barrozo também dis-

cute a questão da privacidade e 
a forma como o Facebook tem 
lidado com ela. "Seja como for, é 
indiscutível que a rede criada 
por Zuckerberg soube captar, 
como nenhum outro site, go-
verno ou instituição, a ânsia das 
pessoas, particularmente jo-
vens, em dividir com seus se-
melhantes opiniões, preferên-
cias e hábitos que desenvol-
vem", diz o jornalista no livro. 
CAÇA-INIMIGOS. Assim como os 
donos do Facebook e da Apple, 
outros tantos gênios da tecno-
logia também colecionam de-
safetos. "É algo difícil de expli-
car, até porque ouvimos e le-
mos muita coisa e não há co-
mo saber se é verdade", ressal-
va Barrozo. "A maioria deles 
conquista muitos inimigos, 
mas acho que é algo inerente 
ao ser humano, que sente in-
veja e tem ressentimentos. Pa-
ra você chegar ao lugar onde 
esses caras chegaram, às vezes, 
é necessário demitir pessoas, 
passar por cima de algumas 
coisas", opina o escritor, o pri-
meiro brasileiro a fazer uma 
coletânea desse tipo. 

Barrozo explica que esco-
lheu seus visionários, princi-
palmente, por conta da história 
de vida de cada um e da trans-
formação que promoveram no 
mercado. "Essas pessoas tive-
ram muita influência no com-
portamento dos consumidores 
e acabaram servindo de inspi-
ração para outros empresá-
rios", justifica. Se alguém tem 

dúvida, basta lembrar do 
exemplo mais recente. O iPad 
de Steve Jobs está servindo co-
mo base para o lançamento de 
outros tantos tablets. "Meu 
principal gancho foram esses 
sujeitos com capacidade de 
criar coisas realmente inova-
doras, que acabaram mudando 
a história da humanidade." 

Em comum, todos os eleitos 
para o livro de Barrozo têm uma 
história de grande abnegação 
da vida pessoal e de extrema de-
dicação ao seus projetos. A 
maioria deles é dos Estados 
Unidos e passou por universi-
dades conceituadas antes de se 
aventurar em um negócio pró-
prio. "Essa é a grande diferença, 
são pessoas que passaram por 
um filtro exigente, em um país 
que investe em pesquisa, inova-
ção e criatividade", observa. 
Chama a atenção o fato de não 
haver nenhuma mulher entre 
os visionários. Barrozo acredita 
que isso se deve ao perfil mais 
masculino dos cursos da área 
de tecnologia, cenário que pode 
mudar nos próximos anos. 

Embora a coletânea seja fo-
cada em personalidades liga-
das à engenharia, à ciência da 
computação e afins, o autor 
afirma que a obra pode servir a 
qualquer jovem interessado 
em empreender. "Muitas pes-
soas querem ter um negócio 
próprio, investir em algo novo. 
As histórias que estão no livro 
são de gente que fez isso e teve 
sucesso", diz. "Essas lições ser-
vem para todos." A ut
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