
LEX ABEN-ATHAR KIPMAN, 

de 33 anos, é um daqueles sujeitos 

que ficam possuídos por um tipo 

agudo de obsessão quando se veem 

diante de algo difícil - ou, melhor 

ainda, que pareça impossível. Ele é capaz de se 

embrenhar em uma tarefa, como a criação de um 

algoritmo, e só levantar a cabeça para respirar 

três dias depois. (E modo de falar. Ele respira. 

Mas quase não levanta a cabeça.) "Quando é 

assim, minha mulher desiste de me esperar em 

casa", diz. "Ela vai me visitar no laboratório." 

Esse jeito obsessivo o ajudou a acumular a pro-

priedade de mais de 60 patentes de softwares de 

alta complexidade, todas compartilhadas com a 

Microsoft, onde trabalha desde 2001. Atualmen-

te, Kipman é o diretor de incubação da área de 

entretenimento da empresa, o setor que mais 

cresce na companhia, a um ritmo estonteante 

de 60% ao ano. Para milhões de fãs de video-

game, Kipman é conhecido como o criador do 

Kinect, o acessório do console Xbox 360 que 

reconhece gestos e comandos de voz. Hoje, seu 

brinquedinho está sendo usado até como guia 

para cegos. Mas a maior façanha do produto foi 

ter transformado a boa e velha Microsoft, que 

parecia ter perdido o bonde da inovação, em 

uma empresa "maneira", como dizem os jovens 

adeptos dos jogos virtuais. 

Filho do diplomata brasileiro Igor Kipman, 

embaixador no Haiti, Alex nasceu em Curitiba, 

estudou em Brasília e viveu na Itália. Nos Estados 

Unidos, onde mora com a mulher e uma filha de 1 

ano, cursou ciência da computação no Rochester 

Institute of Technology, no estado de Nova York. 

Sua família, de origem judaica, é toda brasileira: 

pai, mãe, um irmão e uma irmã. Ele é um nerd, 

ninguém duvida, mas atípico. Só lê e-mails uma vez 

por semana e se sente asfixiado pela parafernália 

de eletrônicos que nos cerca. Adora música, e é 

eclético. E assinante dos espetáculos da Sinfônica 

de Seattle, gosta do rock pesado do Metallica e é 

fã do rapper Will.i.am, integrante da banda Bla-

ck Eyed Peas. "Fiquei ainda mais fã dele depois 

que o conheci", afirma. Toca piano, mas só para 

"esvaziar a cabeça". Adora games, mas não perde 

a chance de passear em lugares onde nenhum 

tipo de tecnologia o alcance. "Nesses lugares eu 

desligo e recupero a perspectiva do que nos faz 

humanos." E a mesma postura que tem no traba-

lho. "Estamos construindo um futuro em que as 

máquinas vão entender os homens e será muito 

mais fácil manipulá-las", afirma. "O Kinect é o 

começo dessa mudança." 
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Se o Kinect é só o primeiro passo, o que vem por 

aí? Não posso dizer que produtos lançaremos no 

futuro. Esse é um segredo bem guardado no meu 

laboratório, ao qual pouquíssimas pessoas têm 

acesso. Mas posso dizer que, quando apresentei 

minhas idéias para a Microsoft, não era o Kinect 

que eu imaginava criar. A minha visão tinha um 

alcance muito maior. Era algo para acontecer 

daqui a 20 anos. 

Então por que você caiu nos games? Temos de par-

tir de um ponto concreto para mudar uma história 

inteira. Além do mais, não poderíamos realizar 

um movimento tão grande numa só tacada. Seria 

muito arriscado. Por mais perfeita que seja a sua 

bola de cristal, ela nunca será suficientemente 

nítida para orientar um voo tão longo. 

ou menos. Tento fazer isso em seis segundos ou 

menos. Devo ainda atrair o interesse das pessoas 

a seis metros de distância ou menos. Pronto: 666. 

Tudo isso, claro, é uma base. Os números não são 

precisos. Eles só expressam ordens de grandeza. 

E por que "222" e "666"? Gosto de coisas que 

combinam. Só isso. 

De onde vem a 666? Dos passeios que faço em 

comércios varejistas. Quando ando pelo corredor 

de uma loja, demoro seis segundos para passar 

de uma área para outra. Sou atraído por poucas 

palavras e a poucos metros de distância. No Kinect, 

essa lógica funciona muito bem. 

Você usa os princípios da 666? Usamos frases cur-

tas. Dizemos "você é o controle" e "é tão legal jogar 

quanto assistir". Também conseguimos atrair as 

pessoas que passam perto de quem está jogando. 

Esse é um dos pontos fortes do produto. Sim. No 

velho mundo dos games, a mamãe chegava em 

casa e via o filho, feito um maluco, se contorcendo 

com o joystick na mão na frente da televisão. Ela 

dizia: "Isso não é bom. Vai fazer sua lição. Vai jogar 

futebol". Agora, ela chega em casa e o filho pula e 

interage com o brinquedo. Sabe o que a mamãe 

faz? Vai brincar junto. 

Pelo menos é assim na propaganda do Kinect... Os 

comerciais de games sempre mostram as telas dos 

computadores. As nossas propagandas, não. Elas 

mostram as pessoas se divertindo. Essa é uma 

característica do produto. As pessoas tiram até 

fotos de quem está brincando com o Kinect. O jogo 

estimula os jogadores a compartilhar memórias. 

O FUTURO DA SALA DE ESTAR 

O Kinect vai ajudar a Microsoft a dominar o mundo 

do entretenimento na sala de estar? Imagine que 

cheguei em casa e me sentei na frente da TV. Com 

os sensores do Kinect, a televisão vai olhar para 

mim e me reconhecer. Mas não vai só dizer "olá". 

Ela vai me conhecer mesmo. Ela sabe o que já vi e, 

assim, conhece o meu gosto. Então, poderá propor 
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não é tudo. Agora, minha mu-

lher se sentou ao meu lado. O 

computador também conhece o 

perfil dela. Mas ela não está sozi-

nha. Então, não adianta apenas 

agradá-la. Ele terá de oferecer 

uma lista de opções comuns a 

ambos. Vai ter de agradar a nós 

dois. E até nos surpreender. E vai 

fazer tudo isso em dois segundos. Sem que a gente 

perceba. É por isso que digo que, com o Kinect, a 

tecnologia desaparece. Aliás, não fomos criados 

para interagir com tecnologias. Fomos feitos para 

interagir com pessoas. 

A REVOLUÇÃO 

Muitos hackers estão usando a tecnologia do 

Kinect para aplicações que nada têm a ver com 

games. Em quais áreas elas têm sido mais freqüen-

tes? Entramos fortemente no mundo acadêmico. 

As conferências internacionais sobre robótica, 

por exemplo, podem ser divididas em antes e 

depois do Kinect. Antes, o robozinho andava 

dois metros sem bater em nenhum obstáculo e 

todo mundo aplaudia. Eu estive recentemente 

em um encontro desse tipo nos 

Estados Unidos e 90% dos robôs 

incorporaram o nosso sistema. Nós 

demos olhos, ouvidos e um cérebro 

a essas máquinas. Como resultado, 

elas melhoram rapidamente. Estão 

usando o Kinect até para construir 

máquinas para salvar pessoas em 

cavernas. 

Já existe alguma nova aplicação 

comercial para a Microsoft? Temos 

vários pedidos de usos comerciais, 

mas não podemos nos afobar. Parece 

que a Boeing quer usar o sistema em 

Os sensores do Kinect 

transformam qualquer 

superfície, como a palma 

da mão (foto), em um 

teclado virtual. Esse 

protótipo foi criado 

na Carnegie Mellon 

University, em Pittsburgh 

avançar rapidamente. Estamos 

no começo de uma jornada. O 

que fizemos foi criar os pincéis 

e as tintas. O mundo todo é feito 

de pintores. E, na minha arte, só 

há uma coisa impossível: nada. 

Pelo menos, é assim que penso. 

Com as leis da física, a situação 

é diferente. Não são sugestões, são leis. Existem 

limites. No meu mundo, nada é impossível. Só 

demora um pouco para que as pessoas aprimorem 

as cores e os pincéis. 

Estamos falando em quanto tempo? E difícil falar 

em meses ou anos. Com o Kinect, estamos revo-

lucionando o input da máquina. A forma como os 

dados chegam ao computador. Esse é só um pedaço 

da revolução. Mas posso garantir que, daqui a dez 

anos, o mundo não será nadinha igual ao de hoje. 

Não sei se as mudanças serão conduzidas pelas 

ideias da Microsoft, mas é fácil acreditar que elas 

vão ocorrer. Basta olhar para trás. Há 20 anos, 

não tínhamos nem os celulares, nem a internet. 

Alguém consegue acreditar nisso? Aliás, alguém 

já tentou explicar para uma criança 

o que é um aparelho de fax? Deve 

ser difícil. 

A NOVA MICROSOFT 

Foi difícil vender sua ideia na Mi-

crosoft? Não posso dizer que te-

nha sido fácil. Uma visão pessoal, 

por definição, é uma coisa que as 

pessoas não compartilham. Caso 

contrário, seria senso comum. Nun-

ca é fácil convencer alguém sobre 

um ponto de vista diferente. Mas eu 

não vi grandes entraves. Mirei alto e 

acertei. Como dizia Michelangelo, o 

A Ford e a Microsoft 

criaram o Sync, usado 

em veículos. 0 sistema 

permite que vários 

comandos sejam 

acionados por voz. 

Em breve, captará sinais 

vitais dos motoristas 
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problema não está no fato de as pessoas mirarem 

muito alto e não acertarem. O problema está nelas 

mirarem muito baixo e acertarem sempre. 

0 Kinect fez a Microsoft recuperar o bonde da 

inovação? Não concordo. A Microsoft não tinha 

perdido o bonde. Ela é o tipo de empresa que quer 

melhorar o mundo. Não tem medo de apostar a 

companhia inteira em algo novo. 

Não é mais comum as inovações hoje surgirem nas 

startups que nas grandes empresas? Não é o caso da 

Microsoft, mas companhias muito grandes, com mon-

tes de dinheiro, normalmente não correm riscos. E 

esse tipo de aversão é provocada por bons motivos. 

Quais? Em geral se trata de um navio gigantesco, 

com um monte de inércia, e é preciso gastar muita 

energia para realizar qualquer mudança de rumo. 

Além do mais, as pessoas sabem que se não fize-

rem absolutamente nada vão continuar ganhando 

trilhões de dólares. Em contrapartida, se tentarem 

fazer algo diferente podem não ganhar nada. Aliás, 

podem até perder. 

É muito difícil sair da inércia? Sim, mas, na prática, 

você está propondo o seguinte: vamos subir no Cor-

covado e pular de paraquedas. "Mas não temos para-

quedas", diz seu amigo. Ai, você responde: "Acredite, 

enquanto estivermos caindo, vamos construir um. 

E ele estará prontinho antes de a gente se estatelar 

no chão". Estou pedindo o seguinte: eu tenho uma 

visão, você não tem, mas pule comigo. 

Uma startup aceitaria? Sim, porque não tem alternati-

va. Só por isso. Eu também já passei muito tempo com 

capitalistas de risco, pessoas que investem em novas 

empresas. Eles não têm nem a habilidade e nem o 

dinheiro necessários para fazer algo tão grande como o 

Kinect. O tipo de inovação sobre o qual estamos falan-

do precisa de muito investimento, muito suporte. 

Muitas pessoas acreditam que, desde o fim dos anos 

80, a inovação havia abandonado as grandes empre-

sas para florescer nas garagens do Vale do Silício. Isso 

mudou? As inovações passaram a surgir em garagens 

Foto: PAULO VARELLA; Edição de Imagem: ARTNET 

e alojamentos universitários depois que se tornaram 
acessíveis. A partir dai, qualquer um poderia inventar 
novidades. Mas estamos falando de algo anterior. 
Coisas muito mais complexas. Nós tornamos simples 
algo que era complicadíssimo. No caso, falamos do 
sistema do Kinect. Agora, é muito legal e estimulante 
ver novas coisas surgirem a partir daí. 

Em quanto tempo o Kinect foi criado? Nós o tiramos 

do zero em três anos. E não foi uma tarefa simples. 

A tecnologia de ensinar máquinas já existia, mas 

estava restrita ao mundo acadêmico. Funcionava 

em laboratório, usando supercomputadores. Eles 

processavam duas imagens por minuto. Nós fizemos 

tudo isso funcionar no Xbox, um console lançado em 

2005. Hoje, ele tem quase 

tanto poder computacional 

quanto um celular. E pro-

cessamos 30 imagens por 

segundo. Além do Kinect, 

ainda rodamos no mesmo 

computador um jogo cheio 

de imagens, superpesado, 

com simulações e detalhes. 

Foi uma façanha. 

Ela acelera inovações. Define que você não deve melhorar 

um pouco o seu produto. Ele tem de ser aprimorado em pelo 

menos dez vezes. Numa segunda etapa, mais dez vezes e 

assim por diante. A regra força o inovador a dar grandes saltos 

Como fazer tudo isso tão 

rápido? Você tem de acelerar. Eu não crio coisas 

somente um pouco melhores que as anteriores. 

Se eu fizer isso, os avanços serão pequenos. Eles 

vão produzir uma evolução no processo. Eu não 

quero a evolução. Quero revolução. Assim, tento 

aprimorar um produto dez vezes em relação ao 

anterior. Depois, busco um novo salto dez vezes 

maior. E mais um de dez vezes. Nesse ritmo, chego 

rapidamente a um melhoramento de mil vezes em 

relação ao ponto de onde parti. Opa, isso é bom: 

me leva a grandes mudanças. Eu acordo todo dia 

e digo: "Não quero evoluções". Aí, me pergunto 

como posso ser revolucionário no que estou fa-

zendo. [Essa é a regra"10-100-1000") 

A OBSESSÃO 

Você diz acessar e-mails uma vez por semana e 

quase nunca ir a reuniões. Isso não afeta a sua 

produtividade? Não. Ao contrário. As pessoas me 
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dizem que respondem a dezenas de e-mails por dia 

e fazem várias reuniões. Dá vontade de perguntar: 

e quando você trabalha? 

O quanto você se dedica ao trabalho?Totalmente. 

Sou daqueles caras que passam três dias sem le-

vantar a cabeça, escrevendo um algoritmo. Brinco 

que as pessoas jogam fora a chave do meu labora-

tório e me deixam ali. E eu acho tudo apaixonante. 

Fico intoxicado pelas coisas. 

E como você faz para ver sua mulher e sua filha? 

Minha mulher desistiu e não me espera voltar 

para casa. Ela vai para o escritório ficar comigo. 

Aliás, ela estava lá na primeira vez que o Kinect 

funcionou de verdade. 

Como foi? Não tinha jeito de ele realmente funcio-

nar e eu comecei a tocar um pouco de piano para 

esvaziar a cabeça. Aí, eu disse a ela: "Vai dançar 

na frente dessa porcaria de sensor para ver o que 

acontece". E funcionou. Todo mundo no laboratório 

começou a acompanhar o esqueleto dela balançan-

do na tela do computador. Foi uma festa. 

Você não vê sua filha? Vejo. Eu durmo muito pou-

co, umas quatro horas por noite. Assim, acordo 

bem cedo, no momento em que ela também está 

despertando, e brincamos juntos. Muitas vezes 

acompanho a primeira refeição dela. 

Você já era tão ativo na faculda-

de? Foi lá que aprendi a dormir 

tão pouco. Naquela época, no 

fim dos anos 90, o mundo vivia o 

auge da internet. Assim, eu pas-

sava as manhãs em Manhattan 

escrevendo programas para o 

JP Morgan, que estava entrando 

na onda da web. Depois, pegava 

um avião e ia para Boston escre-

ver softwares para uma empresa 

de segurança. Terminado esse 

turno, eu entrava em outro avião 

e seguia para Rochester, no es-

tado de Nova York, onde ficava 

minha faculdade. No dia seguinte, começava tudo 

de novo. O fato é que só dormia nos aviões. Como 

eram três voos, cada um de uma hora, eu dormia 

três horas por dia. E estava bom. 

Steven Spilberg (foto) 

e os cineastas George 

Lucas e James Cameron 

fazem parte da "cúpula" 

do entretenimento. Com 

Kipman, eles discutem 

como a tecnologia afetará 

as nossas vidas no futuro 

Por que elas não acreditavam? 

Porque pensavam no velho mun-

do da computação. 

Você quer dizer o atual mundo da 

computação? Sim. E, desse ponto 

de vista, as pessoas estavam certas. 

Fotos: DIVULGAÇÃO 
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V I S Ã O / T E C N O L O G I A 

errado, esta meia-boca? Tudo 

bem. Mudo um pouco a estratégia 

e apresento outras imagens. No 

final, avalio a habilidade do equi-

pamento em acertar o que é uma 

coisa que ele nunca tinha visto. 

Quanto mais perto da verdade ele 

chegar, melhor é o software. 

Esse tipo de pesquisa já existia? 

Esse é um campo da pesquisa 

chamado de "machine learning". 

E um ramo da inteligência arti-

ficial. Antes do Kinect era um 

método acadêmico. Como eu 

disse, nós o transformamos em realidade. 

Você precisa mostrar o maior número possível de 

imagens para o computador? Não func iona bem 

assim. A arte consiste em como treinamos a má-

quina. Quais imagens vamos mostrar e que funções 

matemáticas vamos estabelecer. Nós não podemos 

exagerar na dose de imagens, porque o computador 

se atrapalha com o excesso de dados. 

Parece que mergulhamos num 

roteiro de ficção, onde as má-

quinas podem aprender e um dia 

dominar os homens... Es tamos 

falando de uma coisa muito me-

nor. Dessa história de máquinas 

dominarem o mundo a gente 

está bem longe. Se é que vai che-

gar lá um dia. Mas, como eu dis-

se que nada é impossível... 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 57, p. 58-66, nov. 2011.




