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importando se o meio é ópera, jorna-

lismo, software ou biologia. Nosso pro-

grama acadêmico, o "Media Arts and 

Science", inclui quase qualquer coisa 

que não seja puramente teórica. 

É o contraponto do tão propalado foco... 
O problema do foco é que ele mata a 

visão periférica, fundamental para ino-

var. E dá pouca oportunidade para a 

serendipidade, que é o nome mais bo-

nito para sorte e que nos leva a puxar 

ideias que nos aparecem em vez de 

empurrar as nossas aos demais. 

Você disse que o MIT Media Lab tem de-
partamentos tradicionais. Estruturas e 
hierarquias não estão em queda livre? 
É por isso que estou provocando a 

mudança no Media Lab. A relação 

entre produtores e consumidores, go-

vernantes e governados, professores 

e alunos está mudando de verdade. 

Agora, o sentido é mais de baixo para 

cima, ou emergente, em um ambien-

te auto-organizado e entre pessoas do 

mesmo nível. Como uma empresa vai 

organizar isso? A chave é o design con-

junto de produtos e escutar o cliente -e 

talvez começar a chamá-lo de usuário 

em vez de consumidor seja uma boa 

ideia. As fronteiras tendem a se tomar 

mais porosas e confusas mesmo; é 

perda de tempo sofrer com isso. 

Em outras palavras, o cliente deve 

participar do design de produto e tam-

bém do sistema de suporte. Esse é o 

"mundo d.i.", de depois da internet As 

empresas precisarão definir em que 

época preferem viver. Em antes da in-

ternet, ou a.i., ou em depois da internet? 

Uma empresa d.i. é mais uma pla-

taforma do que uma organização 

central. Afinal, na essência, um negó-

cio são "pequenas peças frouxamente 

unidas" -como na definição de David 

Weinberger [pesquisador de Har-

vard] para a internet 

Vai ser difícil essa transição... 
Imagino que sim, porque as grandes 

companhias estão acostumadas com 

tarefas repetitivas, obediência, criati-

vidade reprimida. Mas não há outra 

solução, porque essas coisas só fun-

cionavam quando os planejamentos 

funcionavam, o que só ocorre quando 

existe previsibilidade. O período a.i era 

previsível, porém o d.i. não o é. Não 

adianta lutar contra! As companhias 

telefônicas disseram que a internet era 

ilegal, em 1991, e eu pergunto: elas 

conseguiram impedi-la? Não. 

"REGRAS NÃO 

FUNCIONAM MAIS, 

PORQUE FICAM 

RAPIDAMENTE 

DEFASADAS. HÁ 

APENAS PRINCÍPIOS 

NORTEADORES" 

Quais as novas regras do jogo que o 
orientam, até como investidor? 
Regras não funcionam mais, porque 

ficam rapidamente defasadas, como 

os mapas. Há apenas princípios nor-

teadores, as bússolas. Eu cheguei a 

nove, por enquanto: 

• O primeiro deles é trocar força por 

resiliência: significa ceder ao fracas-

so, não resistir a ele quando acontece 

-e tratar de recuperar a forma depois. 

• O segundo diz para puxar e não em-

purrar as coisas, o que tem a ver com 

a capacidade de utilizar os recursos 

de sua rede quando você necessi-

ta deles, em vez de centralizá-los, 

armazená-los e controlá-los. Isso dá 

oportunidade para a serendipidade 

que citamos, inclusive. 

• É preciso também trocar a segu-

rança pelo risco; a mentalidade d.i. 

inclui parar de querer gerenciar ris-

cos, porque isso custa muito caro. 

Metaforicamente, estamos passan-

do a apostar nos azarões em vez de 

nos cavalos favoritos nas corridas. 

• Você deve enxergar sistemas no lugar 

de objetos. Quando lancei o primeiro 

provedor de internet do Japão, em 

1991, eu fiz isso: não me preocupava 

com instalações e bens físicos; ficava 

num espaço pequeno e guardava um 

monte de equipamentos no banheiro. 

O importante eram os sistemas, os 

processos, não os objetos, que são ve-

nerados nas organizações. 

• Tem-se de abandonar os mapas 

em favor das bússolas. Não vale a 

pena mais ter mapas pelo motivo 

que comentei; ficam logo ultrapas-

sados com as mudanças. E o custo 

de fazer o mapa, como um plano de 

negócios ou um planejamento, pode 

ser indesejável. O reconhecimento 

de padrões na forma de princípios 

gerais, como estes no caso de ges-

tão, equivale a uma bússola. 

• Deve-se passar a trabalhar com a 

prática mais do que com a teoria. 

Sabe por quê? Porque, às vezes, você 

não sabe a razão de uma coisa fun-

cionar, mas ela funciona -e é isso 

que importa. Teoria demais é gasto 

de tempo, dinheiro e energia. 

• Desobedecer é mais importante do 

que ficar concordando com tudo e 

se adaptando. Não se ganha Prêmio 

Nobel por fazer o que lhe mandam 

fazer. As escolas se concentram de-

mais em obediência quando deviam 

celebrar a desobediência. 

• Preferir grupos de pessoas espertas 

-mesmo com conhecimento inci-

piente em um assunto- a autorida-

des da área também é um princípio. 

A prova de que isso funciona foi a 

rede que formamos para auxiliar as 

vítimas do terremoto do Japão em 

2011 [veja quadro na página 36], 

• O objetivo deve ser aprender, por 

conta própria e sempre, em vez de 

esperar ser formalmente ensinado. 

Os indivíduos têm de se tomar seus 

próprios professores, indo atrás do 

conhecimento de que precisam. 

Os gestores brasileiros acham que bra-
sileiros não sabem lidar com risco para 
inovar. Eles ainda têm de aprender o 
velho jeito de fazer isso ou partem logo 
para o princípio número três? 
Eu abraçaria direto o princípio de cor-

rer o risco em detrimento de gerenciá-

-lo. Antes, quando qualquer inovação 
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envolvia muito dinheiro, não se permi-

tiam fracassos e só empresas grandes 

podiam inovar. Mas com a tecnologia 

disponível hoje e as bases de dados 

gratuitas, fracassos custam pouco, o 

que altera o quadro. 

Por exemplo, eu faço investimentos 

emváriasstartups,comvalormédiode 

US$ 100 mil cada uma. Se der erra-

do, eu perco no máximo isso. E evito 

o custo de gerenciar o risco: entre 

outras coisas, não perco tempo len-

do planos de negócios; olho para as 

pessoas envolvidas. 

Mas é preciso entender o risco: 

eu me certifico de estar comprando 

as coisas pelo preço certo -ou seja, 

compro na baixa e vendo na alta. Por 

outro lado, reconheço que é preciso 

um esforço para ir contra o instinto 

humano de não correr riscos. 

Como empresas hierarquizadas e cheias 
de regras, como muitas das brasileiras, 
podem entrar na era pós-internet? 
O truque é ter ao menos um pequeno 

grupo de pessoas, ou uma pequena 

porcentagem do orçamento de P&D 

[pesquisa e desenvolvimento], aloca-

do em uma espécie de laboratório de 

inovação e aprendizado, como temos. 

Não é preciso mudar tudo ao mesmo 

tempo; só é importante arranjar algo 

que permita aos rebeldes contribuírem 

para o grupo. Desobedecer é preciso! 

O Media Lab vai trabalhar com o 

Brasil, temos todo o interesse do mun-

do nisso e esperamos poder ajudar. 

Fechamos acordos com o Laboratório 

Fleury, a Natura e o governo de Mi-

nas Gerais para intercâmbios. Temos 

discutido a possibilidade de fazer um 

evento aqui e até mesmo de ter presen-

ça no País, mas ainda não há nada cer-

to. Estamos realmente animados com 

o crescimento de nossa rede no Brasil. 

Aqui tendemos a copiar modelos euro-
peus e norte-americanos de negócios. 
Devemos continuar copiando? 
Copiar diz respeito à ação de forças 

tradicionais de mercado. Pessoalmen-

te, estou mais interessado naquilo que 

o Brasil possa inventar em virtude de 

recursos, posição e momento únicos. 

O Brasil pode dar saltos consideráveis 

em algumas áreas interessantes. 

Quais são elas? 
Veja: até se pode, obviamente, investir 

em infraestrutura básica de internet, 

que todos sabemos ser necessária -co-

mo sistemas de pagamento, logística, 

mobile, internet do consumidor. 

Mas penso que o aparato biotecno-

lógico, a biologia molecular sintética, 

o movimento "fab" [de fabricação, com 

a impressão em 3D, incluindo a fabri-

cação biológica, de genes, células etc.] 

são especialmente importantes. 

Com a biodiversidade e o tamanho 

do Brasil, estabelecer uma relação 
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sustentável e enxuta com a natureza, 

a biologia, a química e a manufatura 

é também muito importante. O Brasil 

ainda poderia beneficiar-se de nosso 

programa City Science e, quem sabe, 

nos ajudar a liderá-lo [veja quadro na 

página 35]. 

Vocês são um mercado grande e em 

rápido crescimento, que já conta com 

empresas bem interessantes. A chave, 

vale lembrar, é cocriar com seus clien-

tes -seria melhor chamá-los de usuá-

rios, na verdade-, porque todo mundo 

é um produtor e um professor. 

Jovens brasileiros estão indo tentar a 
sorte no Vale do Silício, descrentes de 
nosso ecossistema de empreendedo-
rismo. Isso pode ser bom? 
Pessoas do mundo todo continuarão a 

se mudar para o Vale do Silício porque 

lá existe massa crítica. Entretanto, o 

foco do Vale é na internet para o consu-

midor final e em softwares de consumo 

-e alguns setores, como energia, bio-

tecnologia e hardware, são fortes, mas 

não necessariamente os mais fortes. 

Além disso, a concorrência por talen-

tos e atenção é bastante dura no Vale. 

Eu diria que, para muitas empresas, 

começar localmente faz mais sentido. 

Isso dependerá do uso de recursos lo-

cais únicos e de que se tente desenvol-

ver rapidamente um bom ecossistema 

empreendedor brasileiro. Diversas re-

giões, como Singapura, China, Orien-

te Médio, Israel, Japão, Reino Unido 

e Nova York, vêm desenvolvendo seu 

ecossistema e obtendo sucesso. 

Cada universidade brasileira deveria 
ter um curso similar ao "Como fazer 
quase tudo" do MIT Media Lab? Dá para 
ter esse curso aqui, sem as máquinas 
de seu centro de bits e átomos? 
A filosofia desse programa, de que 

se aprende fazendo e não assistindo 

a um vídeo, pode ser replicada pe-

las universidades brasileiras, sem 

dúvida. Muito do obstáculo à inova-

ção e ao empreendedorismo está no 

modelo mestre-aprendiz atual; esse 

ensino é algo que ocorre mais entre 

pares e não que se possa embalar e 

enviar. E nós estamos sempre dis-

postos a ajudar. 

Há brasileiros no Media Lab que pos-
sam trazer esse conhecimento para cá? 
Temos muitos brasileiros, mas gos-

taríamos de ter muitos mais. Esta-

mos felizes com o apoio governa-

mental à ida de estudantes do Brasil 

para o MIT, porém precisamos pro-

mover mais isso. 

Nessa ExpoManagement, houve críti-
cas aos esforços de P&D que visam re-
solver problemas quase irrelevantes -e 
logo me lembrei do algoritmo para as 
empresas analisarem sorrisos dos con-
sumidores, criado no Lab [veja artigo 
sobre a Affectiva na página UJ, Você 
acha esse P&D mais voltado para o lu-
cro um desperdício para a humanidade? 
Creio que a Affectiva até nasceu com 

um objetivo nobre, ligado à comunica-

ção com os autistas, e esse foi seu modo 

de gerar receita. Mas, como regra geral, 

eu diria que costuma ser difícil saber 

se uma tecnologia nascente salvará o 

mundo ou será supérflua. Não acredito 

que as pessoas imaginavam que o Fa-

cebook ou o Twitter pudessem ajudar 

a derrubar ditadores. Outro exemplo 

são esses despretensiosos aplicativos 

para smartphones; podem ser tolos, 

mas democratizam o desenvolvimento 

de softwares, mudando a dinâmica de 

mercado de modo fundamental. 

Para terminar: você é líder do MIT Me-
dia Lab, membro do conselho de admi-
nistração de duas organizações, inves-
tidor, mergulhador e DJ. Como faz para 
gerenciar seu tempo e sua atenção? 
Hoje em dia, a maior parte de meu foco 

é destinado ao MIT Media Lab mesmo; 

sobra um pouco de tempo para as de-

mais atividades. Tenho sorte de o labo-

ratório ser o ambiente complexo e in-

teressante que é, pois posso mergulhar 

nele inteiramente. Agora, dentro de al-

guns anos, tenho esperança de voltar a 

investir e a mergulhar no mar. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 7, ano 16, n. 96, p. 32-37, jan./fev. 2013.




