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O celular inteligente da Apple chega às lojas nesta semana. Será que seu genial criador ainda 
tem fôlego para revoluções? 
 
O figurino continua o mesmo: camisa preta, mangas longas e gola alta, jeans Levi’s 501 e 
tênis. Foi com esse uniforme que Steve Jobs apresentou suas novidades nos últimos 22 anos. 
Mas quem o vê caminhando pelo palco percebe que o executivo da Apple envelheceu. Ao 
apresentar o iPhone, no início deste ano, notou-se que algo havia mudado. A imprensa 
noticiou o cabelo ralo e a coluna arqueada. Os aficionados da maçã publicaram piadas sem 
graça sobre a calvície do alto executivo (“Parece uma mistura de Andre Agassi com Salman 
Rushdie”, dizia uma delas). É esse senhor de 52 anos, apelidado de iGod (“iDeus”) pela revista 
New York, que no dia 29 entregará a um público ansioso o aguardado celular inteligente da 
Apple – que pode ser o último grande lançamento de sua carreira.  
 
Steve Jobs foi o garoto-prodígio do mundo digital na década de 80. Lançou um computador 
pessoal pioneiro, o Apple, aos 21 anos. Antes dos 30, apresentou ao mundo o Macintosh, com 
uma combinação revolucionária de janelas de navegação, ícones e mouse. Jobs precisou de 
apenas dez anos para transformar a empresa de fundo de quintal em uma companhia 
bilionária. Mas a imagem de prodígio deu lugar à de um executivo arrogante, impositivo e sem 
capacidade para conduzir os negócios. Jobs se perdeu diante da escalada de Bill Gates. E 
acabou cortado da empresa que ele próprio criou.  
 
O “exílio”, como gosta de chamar o período de 1985 a 1996, talvez tenha sido sua fase mais 
produtiva. Jobs criou a bem-sucedida produtora de desenhos animados Pixar, responsável por 
alguns dos maiores sucessos da história do cinema (Toy Story, Procurando Nemo, Os 
Incríveis). “Readmitido” na própria empresa, viveu um momento mágico. Lançou o 
computador compacto iMac, o software iTunes, que revolucionou a venda online de música, e o 
tocador digital iPod. Sua trajetória foi contada no livro iCon – The Greatest Second Act in the 
History of Business, (editora Wiley), algo como íCone – O Maior Retorno da História dos 
Negócios.Os autores Jeffrey Young e William Simon transformaram a história de Jobs em uma 
narrativa de ação: a relação conturbada com os pais adotivos, os embates com Bill Gates, um 
tumor maligno no pâncreas, que removeu em 2004.  
 
O anúncio do iPhone inaugura um novo capítulo dessa biografia. Apesar da evidente 
genialidade do projeto, o sucesso do aparelho ainda não é uma certeza. Primeiro porque ele 
desembarca em um mercado já ocupado por gigantes. A Nokia e a Motorola lançaram 
aparelhos parecidos com o iPhone – só que mais baratos. A chinesa Meizu e a coreana LG 
Electronics fizeram o mesmo poucos dias após Jobs anunciar o celular da Apple. O Google deu 
pistas de que deve lançar um celular até 2008. Todos querem sua fatia no mercado de 
telefonia móvel, que movimenta US$ 127 bilhões por ano. Será que há espaço para todos?  
 
O segundo problema são supostas deficiências do iPhone. A bateria interna não pode ser 
trocada, só recarregada. A transmissão de dados, segundo especialistas, é lenta. E o software 
de código fechado, similar ao do iPod, pode ser um obstáculo no futuro. Grande parte dos 
consumidores se contenta com as funções-padrão do iPod, mas, quando o assunto é celular, 
acredita-se que os usuários queiram programas específicos. Eles ainda são poucos no iPhone.  
 
“A Apple põe suas fichas na tela sensível ao toque para aposentar o teclado e o mouse”. 
   
Outra dúvida é a acolhida do consumidor à idéia de teclar em uma tela sensível (touch screen). 
Esse pode ser um trunfo do iPhone. A Apple aposta suas fichas nessa inovação. A tela sensível 
pode acabar com o teclado e com o mouse (que, curiosamente, a própria Apple introduziu 
como uma revolução em 1983, com o Apple Lisa). A idéia deve ser boa, porque a rival 
Microsoft trabalha com uma parecida, batizada de Milan. Trata-se de uma espécie de mesa 
luminosa que detecta (por meio de uma tecnologia diferente da usada pelo iPhone) a posição 
dos dedos do usuário, dispensando o teclado. As possibilidades de aplicação são inúmeras.  



O cardápio de um restaurante equipado com o Milan pode ser a própria mesa. O cliente clicaria 
nela para fazer seu pedido.  
 
Não vale a pena apostar contra a Apple. A empresa já mostrou que é versátil e aprende com 
os próprios erros.  
 
Jobs afirma ter resolvido o problema da falta de bateria do iPhone antes mesmo de lançá-lo. O 
aparelho terá mais autonomia que o previsto em janeiro: não mais cinco, mas até oito horas 
de conversação contínua. Até um tropeço com o nome “iPhone” se transformou em negócio. A 
Cisco Systems, fabricante de equipamentos de rede, chegou a processar a Apple por já deter o 
registro do nome. Da discussão surgiu uma parceria entre Cisco e Apple na área de segurança 
e comunicação.  
 
A intuição de Jobs sempre o favoreceu. Há dez anos, quando retornou à Apple, ele era um dos 
poucos que acreditavam que a empresa poderia se transformar no que é hoje. A Apple perdia 
credibilidade, faltava dinheiro e os profissionais mais talentosos eram fisgados por outras 
empresas. Até hoje o iPod já vendeu 100 milhões de unidades e o software iTunes foi baixado 
300 milhões de vezes.  
 
Se o iPhone der certo, Jobs mais uma vez terá criado um objeto capaz de captar o espírito de 
sua época, algo que fez mais vezes que qualquer outro executivo na História. Se o iPhone for 
um fiasco, porém, a reputação de Jobs sofrerá um sério abalo. A Apple provavelmente 
sobreviverá a um eventual fracasso do celular. Steve Jobs talvez não.  

Fonte: Época, n. 45, p. 16-17, 25 jun. 2007. 

 


