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Steve Jobs nunca foi muito ligado em ternos, seja para usá-los ou para vender algo a quem os 
usa. Em termos de moda, seu gosto está mais para os jeans e as camisetas de gola olímpica, e 
quase todos os produtos criados pela Apple desde seu retorno à companhia, uma década atrás, 
são voltados para os consumidores.   
 
Mas, agora, Jobs quer entrar no mundo empresarial. Há duas semanas, em seu campus de 
Cupertino, na Califórnia, a Apple anunciou uma estratégia para usar o aparelho iPhone como uma 
forma de chegar aos escritórios. A Apple vai desenvolver mais programas para o telefone, 
melhorar a segurança do aparelho e torná-lo compatível com sistemas populares de e-mail, como 
o onipresente Outlook, da Microsoft. Essas medidas poderão aumentar a disposição das empresas 
em aprovar o uso do iPhone por seus funcionários. As iniciativas colocarão a Apple em 
concorrência direta com a Research In Motion (RIM), cujo BlackBerry hoje domina o mercado de 
e-mail sem fio.   
 
O esforço na área empresarial ocorre no momento em que a Apple necessita muito de uma nova 
fonte de crescimento. As ações da companhia acumulam desvalorização de 35% no ano, por 
causa da redução no ritmo de vendas do tocador de música iPod e da diminuição dos gastos do 
consumidor americano. O iPhone poderá muito bem representar a melhor chance da Apple em 
anos para entrar no mercado empresarial. Com a ajuda de suas empresas, os trabalhadores 
poderão contar com recursos para pagar o preço salgado do aparelho (US$ 400, nos Estados 
Unidos). Muitos já desejam alternativas mais úteis e atuais ao BlackBerry e outros aparelhos 
existentes. "O próximo grande campo de batalha é o mercado de telefonia sem fio para 
corporações", afirma Rich Nespola, executivo-chefe e presidente do conselho de administração da 
Management Network Group, uma consultoria especializada no setor de telecomunicações.   
 
Mas Jobs enfrentará uma infinidade de novos desafios. A Apple precisa ganhar a credibilidade dos 
responsáveis pelas compras nas empresas, depois de passar anos ignorando esse consumidor. A 
companhia poderá ter de mudar seu modelo de negócios para atender às necessidades das 
empresas e terá que se abrir mais a parceiros, para que criadores de software independentes 
possam desenvolver aplicativos para o iPhone desejados pelas companhias. Até mesmo o teclado 
do iPhone poderá ter de ser repensado. Enquanto o BlackBerry possui um teclado tátil, que 
permite a digitação fácil com dois polegares, o iPhone exige que o usuário digite em uma tela 
sensível ao toque, normalmente com um único dedo, o que muitos acham desajeitado e lento. 
William Markey, presidente da consultoria RelevantC, é cético em relação às perspectivas da 
Apple. "Qual é o conceito do iPhone? Ouvir música no celular que você usa para trabalhar?"   
 
As pessoas que Jobs terá de conquistar são os diretores de tecnologia, os caras que decidem as 
tecnologias que serão compradas pelas empresas. A maioria dos diretores financeiros quer arcar 
com o menor número possível de aparelhos, em nome da simplicidade e dos custos, e muitos 
deles já investiram na tecnologia da RIM - nos aparelhos BlackBerry e nos servidores da RIM, que 
garantem a atualização dos e-mails e sua proteção contra olhares bisbilhoteiros. A RIM tornou-se 
líder de mercado, com 12 milhões de usuários, ao recorrer aos diretores de tecnologia e outros 
altos executivos.   
 
Especialistas afirmam que para enfrentar a RIM, a Apple terá que desenvolver uma tecnologia de 
servidores bem mais complexa que a atual. Uma vez que uma companhia adote o iPhone, ela 
precisará ter certeza de que seu software estará sempre atualizado, seguro, e funcionando livre 
de falhas com outras tecnologias móveis. Políticas complexas terão que ser desenvolvidas, 
incluindo maneiras de desabilitar o iPhone no momento em que um executivo perder o seu. E em 
vez de centros que funcionam das 9 às 17 horas, os grandes clientes empresariais vão exigir um 
suporte 24 horas por dia, sete dias por semana.   
 



O próprio Jobs vem afirmando que é quase impossível para uma companhia de tecnologia ser 
bem-sucedida vendendo para o setor empresarial e para o o de consumo. As margens de lucro 
são diferentes, assim como as estruturas de custos. E as diferenças vão além das questões 
financeiras. Enquanto os principais executivos dos fornecedores empresariais passam a maior 
parte de seu tempo em trânsito, atraindo clientes, os das companhias de consumo tendem a se 
concentrar no planejamento de grandes produtos em seus próprios escritórios. Hoje, Jobs está 
livre para passar o tempo que quiser na sede da Apple, em Cupertino, orientando sua equipe no 
aperfeiçoamento do próximo produto.   
 
Depois, há o problema das parcerias. A Apple sempre foi uma sócia difícil, na melhor das 
hipóteses. Tome por exemplo o iPhone. Em vez de deixar alguém elaborar o software para o 
aparelho, a Apple forneceu informações suficientes apenas para que os programadores da internet 
criassem aplicativos generalizados disponíveis por meio do programa de navegação do iPhone. Os 
programas pré-carregados no aparelho foram resultado de uma colaboração próxima com um 
punhado de líderes de mercado, como o Google, na criação de uma versão do (serviço de 
localização) Google Maps.   
 
Brian Bogosian, executivo-chefe e presidente do conselho de administração da Visto, uma 
empresa focada em e-mail móvel, percebeu o quanto Jobs não gosta que gente de fora fique 
maculando os produtos da Apple. No terceiro trimestre do ano passado, horas depois de a Visto 
anunciar um sistema de e-mail que permitia ao iPhone trabalhar com o Outlook e outros sistemas 
de e-mail, Jobs ligou para Bogosian, irado . "Ele estava possesso", lembra o executivo. Depois de 
convencer Jobs que a Visto não havia pirateado o dispositivo, Bogosian tentou convencer a Apple 
a dar apoio ao software da Visto, que agora está sendo usado por 3 mil empresas. Jobs não deu 
retorno.   
 
Não há dúvidas de que a Apple agora está mudando sua postura em relação ao software do 
iPhone. Um dos principais pontos do evento de duas semanas atrás foi um kit para 
desenvolvimento de software que qualquer programador pode usar para criar programas 
compatíveis com o iPhone. Mas no setor já corre um boato de que a Apple poderá manter uma 
"rédea curta" na maneira como os programas resultantes poderão ser distribuídos e vendidos. 
Uma possibilidade: em vez de deixar qualquer um vender seu próprio software para o iPhone, a 
Apple poderá insistir que ele seja vendido somente através de um programa do tipo iTunes, 
administrado pela Apple. Isso certamente vai desapontar muitos programadores, mas poderá 
provocar uma resposta emocional dos grandes compradores de tecnologia nas empresas, uma vez 
que ajudaria a manter fora de circulação programas mal desenvolvidos e infestados de vírus.   
 
De fato, o grande apelo do iPhone para os compradores empresariais poderá ser o fato de que ele 
é basicamente um minúsculo computador Mac, com capacidade de rodar uma grande variedade 
de programas. Com sua interface baseada exclusivamente em uma tela sensível a toque e seus 
comandos simples, o aparelho é basicamente um espaço aberto para qualquer aplicativo que uma 
companhia quiser rodar. Uma possibilidade seria levar o software de videoconferências iChat, da 
Apple, para o iPhone; outra, seria criar programas simples para que vendedores possam obter as 
últimas informações sobre cada cliente que eles vão visitar num determinado dia.   
 
Em todos os desafios que a Apple enfrenta, conta-se sempre com Jobs. Porta-vozes da General 
Electric (GE), Texas Instruments e New York Life Insurance afirmam que embora não apóiem o 
iPhone, estão estudando com cuidado sua evolução. E se compradores empresariais mostrarem 
interesse, muitas empresas de desenvolvimento de software comercial atenderão esse público 
com satisfação. "Se a Apple tornar o iPhone mais fácil para as empresas, posso garantir que 
seríamos um dos primeiros a dar suporte ao produto", diz William Hurley, arquiteto-chefe da 
estratégia de código aberto da BMC Software.   
 
Isso é um sinal de até onde a Apple chegou na última década. Regis McKenna, pioneiro em 
marketing tecnológico que trabalhou na Apple nas décadas de 1980 e 1990, lembra de ter dito 



aos ex-executivos-chefe John Sculley e Michael Spindler que a Apple precisava decidir se queria 
ser a Sony ou a IBM. Sua opinião: melhor seria ir atrás da Sony no mercado de consumo, do que 
confrontar a IBM. "Na época, a Apple não tinha os recursos, a credibilidade ou os produtos", diz 
ele. Mas, agora, é diferente, acrescenta McKenna. "Acho que eles podem se dar bem."  
 
(Tradução de Mário Zamarian)   

 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 mar. 2008, Tecnologia&Telecom, p. B2. 


