




Para começar, o preço foi
radicalmente cortado. O aparelho
com 8 gigabytes (GB) de memória
custará US$ 200 e o de 16 GB US$
300. Todos serão de terceira geração
- podem enviar e receber dados pela
internet em alta velocidade, como a
banda larga dos computadores de
mesa. O novo iPhone é três vezes
mais rápido que o anterior. Ele
estará à venda em 7O países até o
fim de 2008, inclusive o Brasil

Aos 53 anos, Jobs - um vegetariano convicto - pa-
recia mais magro que o normal, a ponto de muitos
especularem se ele não estaria doente. }Jobs extraiu
em 2004 um raro tipo de câncer do pâncreas e, de
lá para cá, parecia curado. (Segundo a porta-voz da
Apple, Katíe Cotton, Jobs tem "uma bactéria comum",
está se tratando com antibióticos e melhora a cada
dia.) Em vez do tradicional show de palco que costu-
ma protagonizar, Jobs falou o mínimo necessário nas
duas horas do evento. Deixou para outros a tarefa de
mostrar novos programas e serviços. Só no final, ele
tomou a palavra. "Este é o telefone que mudou para
sempre todos os outros telefones", disse.

A principal inovação do iPhone foi a forma como
ele popularizou o uso da internet no celular. Ele é
intuitivo e fácil de usar. A tela sensível ao toque e a
forma como as páginas podem ser vistas na horizon-
tal ou na vertical trazem conforto para quem nunca
teve contato com a internet móvel. A nova versão traz
acesso à internet com o triplo da velocidade, por meio
da tecnologia conhecida como 3G. Também oferece
localização geográfica em qualquer ponto do planeta
(GPS) e um maior tempo de uso da bateria. "Todos
querem um iPhone. Mas precisamos torná-lo mais
acessível", disse Jobs. Tornar o iPhone mais acessível
é exatamente o que a Apple tenta fazer com o novo
lançamento. Hoje, o aparelho é vendido em seis países
oficialmente. Em 11 de julho, começará a ser oferecido

em 22. Até o fim do ano, serão 70, ou 80% do merca-
do mundial de celulares. No Brasil, duas operadoras
anunciaram que venderão o iPhone: Claro e Vivo.
Nenhuma informou a data de lançamento. "Nosso
desejo é fazer isso antes do Natal", diz o diretor de
marketing da Claro, Erik Fernandes.

A principal novidade da Apple para tornar o iPho-
ne mais acessível foi reduzir seu preço. Nos Estados
Unidos, o modelo mais barato cairá de US$ 500 para
US$ 200. Eis o que disse em entrevista exclusiva a
ÉPOCA Steve Wozníak, ou simplesmente Woz, o in-
ventor, co-fundador da Apple e amigo de Jobs desde
1971: "A queda de preço torna o iPhone mais compe-
titivo. Estamos subsidiando o produto. A tendência
é que, eventualmente, ele seja gratuito" (leia a entre-
vista na página 110). Pensar num aparelho gratuito
não é exatamente uma surpresa para muitos clientes
de operadoras brasileiras, acostumados a receber ce-
lulares novos de graça em troca da permanência por
mais tempo como assinantes dos serviços. Mas a Apple
adotara um modelo diferente para seu iPhone. Ela se
recusou a receber o tradicional subsídio que as opera-
doras pagam aos fabricantes de celular quando querem
oferecer aparelhos a preços mais baixos aos clientes. Em
vez disso, a Apple só aceitava fechar contratos com as
operadoras que repassassem até 30% da conta telefô-
nica paga pelos assinantes. Na hora da compra, todos
os assinantes acabavam tendo de arcar com o preço
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integral do iPhone. Agora, a Apple passará a adotar
o mesmo modelo das demais fabricantes. "Em vez de
ganhar mais no ato da venda, optamos por um modelo
mais tradicional", disse Jobs. "Isso permite expandir as
vendas pelo mundo muito mais rápido."

Ainda que tivesse Um modelo inflexível de
venda, o iPhone era tão inovador que, em um ano, saí-
ram 6 milhões de unidades no mundo e ele conquistou
quase um terço do mercado americano de celulares in-
teligentes, com acesso à internet. Pelo menos 20% des-
ses aparelhos foram desbloqueados ilegalmente para
uso em operadoras com as quais a Apple não mantinha
acordo. É por isso que, no Brasil - onde o iPhone ainda
nem chegou oficialmente —, estima-se que haja 300 mil
em operação. Com o novo modelo de venda, a Apple
prevê que saiam mais 4 milhões de aparelhos até o fim
do ano. Para 2009, as previsões variam de l0 milhões a
45 milhões. O mercado de telefones inteligentes ainda
representa cerca de 6% do total de celulares no mundo.
É pouco, mas, se o novo iPhone atingir a popularida-
de esperada, poderá se tornar o maior representante
desse nicho. "Os concorrentes terão de fazer produtos
similares ao iPhone ou perderão seus consumidores
para ele", afirma Wozniak.

O sucesso do iPhone é apenas o capítulo mais re-
cente na saga de inovação protagonizada por Steven
Paul Jobs. Sua história começa em São Francisco, em

1955. Ele é filho do relacionamento de Abduífattah
John Jandali, um professor de Ciência Política que
imigrara da Síria, com uma de suas alunas, Joanne
Schieble. Logo após o nascimento, Joanne decidiu
entregar o bebê à adoção. O pequeno Steve foi ado-
tado por Justin e Clara Jobs, um casal de Mountaín
View. Ele cresceu no Vale do Silício, numa época em
que a seqüência de cidadezinhas margeando os 100
quilômetros da Rodovia 101 entre São Francisco
e San José ainda não tinha esse nome- Só havia a
Universidade Stanford, a sede da Hewlett Packard e
uma base da Nasa. O resto eram pomares. O termo
Vale do Silício surgiu com o sucesso dos chips da
Intel, fundada em 1968. O elemento químico silício
é a matéria-prima dos chips.

Jobs é budista e fã dos Beatles - o nome Apple
foi inspirado na gravadora da banda. Desde 1991,
é casado com Laurene Powell, com quem tem três
filhos. Ele levou dez anos para reconhecer a pater-
nidade de Lisa, filha nascida de um relacionamento
em 1978. Jobs é tido como impetuoso, arrogante e
muitas vezes grosseiro. Costuma largar seu Merce-
des ocupando duas vagas para deficientes físicos no
estacionamento da Apple, em Cupertino. Irascível
e avesso à imprensa, é conhecido por humilhar seus
funcionários em público e obrigar seus programa-
dores a trabalhar até o limite da exaustão, sempre
sob a ameaça de demissão. ^•
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"Meu modelo de negócio são Os Beatles", disse
certa vez no programa 60 Minutes", da TV ameri-
cana. "Eles eram quatro caras, cada um com suas
próprias tendências negativas. Mas, juntos, se con-
trabalançavam. E o todo era maior que a soma das
partes. Grandes feitos nos negócios não são feitos
por uma pessoa, mas por uma equipe." Obcecado
por perfeição, Jobs acompanha passo a passo todo o
desenvolvimento de seus produtos. O programador
que deseja trabalhar com liberdade de criação, que
procure o Google. Na Apple, isso não existe.

A empresa Surgiu da amizade de dois ga-
rotos. Em 1971, Jobs conheceu Woz. Os dois eram
fascinados por eletrônica e imediatamente se torna-
ram amigos. Em iWoz, sua autobiografia publicada
em 2006, Wozniak escreve que ele e Jobs tinham
personalidades complementares. Woz era o técnico.
Jobs tinha a visão de negócios. Woz era tímido. Jobs
extrovertido. Os dois adoravam pregar peças. No livro
há uma foto de 1971, em que Woz e Jobs posam ao
lado de um enorme lençol com o desenho de um dedo
médio em riste. No lençol estava escrito: "Saudações
do Brasil". Eles subiram no telhado da escola onde
Jobs estudava. O plano era desenrolar o lençol no
primeiro dia de aula, quando os estudantes estivessem
entrando. Por que Brasil? "Escolhemos o nome de um
pais que os americanos conheciam", diz Woz. "Eles
poderiam acreditar que aquele sinal significava uma
saudação no Brasil. Era brincadeira."

Desde a infância, Woz adorava desmontar computa-
dores para entender como funcionavam. Adolescente,
começou a projetá-los sozinho. Quando conheceu Jobs,
Woz criava chips para a Hewlett-Packard. Um dia de-

cidiu construir um computador do jeito como julgava
que um computador deveria ser. Nascia o Apple I, o
primeiro computador para uso pessoal. O ano era 1976.
Jobs gostou da idéia e quis vendê-lo. Foi o início da
Apple, que funcionava na garagem dos pais de Jobs.

De lá para cá, a missão de Jobs tem sido difundir be-
leza e simplicidade na indústria da tecnologia. Em 1977,
a dupla praticamente inventou o PC como o conhece-
mos. O Apple 11 foi o primeiro computador a sair de
fábrica com monitor e teclado acoplados, além de um
leitor de disquetes para armazenar programas. Foi um
sucesso. A revolução da microcomputação deslanchou.
O gigante IBM não ficou parado e lançou em agosto de
1981 o IBM PC, que funcionava com o programa DOS,
da Microsoft, empresa fundada por um jovem que
abandonara a Universidade Harvard chamado Bill Ga-
tes. Em dezembro de 1980, a Apple abriu seu capital na
Bolsa de Valores com enorme sucesso. Quando se tor-
naram milionários, Jobs tinha apenas 25 anos e Woz 28.

Jobs sempre teve uma incrível antena para captar
o desejo dos consumidores e convertê-los em pro-
dutos surpreendentemente belos e fáceis de usar. Em
dezembro de 1979, ele visitou o Laboratório de Pes-
quisa de Paio Alto (Pare), da Xerox. Seus engenheiros
haviam desenvolvido o primeiro sistema que funcio-
nava por meio de ícones coloridos, imagens e mouse.
Jobs copiou a idéia, aperfeiçoou-a e, em 1984, lançou
o Macintosh, o primeiro microcomputador com tela
colorida, ícones e mouse. Mais um sucesso. Começava
a se formar a legião de seguidores da Apple, que ficaria
conhecida como "macmaníacos".

Bill Gates não perdeu tempo. Persuadiu Jobs a
mostrar-lhe o Macintosh antes do lançamento. Co-
piou a idéia do programa gráfico e lançou, em 1985,



nologia na cultura e na sociedade. Em 1986, comprou
por US$ 10 milhões um estúdio de cinema, a Pixar.
Em 1995, a Pixar lançou o primeiro longa-metragem
totalmente digital, Toy Story. Jobs acabava de reinven-
tar o cinema de animação, dominado desde os anos
1930 pela Disney. O ano de 1997 teve um sabor de
revanche. Doze anos depois de ser escorraçado da
Apple, a empresa passava por dificuldades financei-
ras. Apenas 3% dos usuários de micros continuavam
fiéis ao Mac, e a Microsoft dominava o mercado. Os
acionistas da Apple convidaram Jobs para reassumir
a presidência. Ele aceitou. O resultado concreto veio
em 1998, com o iMac, o primeiro computador que
concentrava em uma só peça todos os elementos da
máquina. O iMac foi feito para agradar aos olhos e
aos sentidos. Era colorido, chique, belo. Em 1999, a
fórmula foi repetida com o iBook, o computador
portátil mais bonito criado até então. O desejo de
possuir um Apple começava a renascer.

O alvo seguinte de Jobs foi a indústria da músi-
ca. Em 2001, ele lançou o iPod e reinventou o jeito
como as pessoas ouvem música. A Apple já vendeu
170 milhões de iPods. Em 2003, a loja on-line ÍTunes
provou que vender arquivos de música na rede dava
lucro. A Apple transformou o modo como o públi-
co compra música. Com um catálogo de 6 milhões
de canções, o iTunes já vendeu mais de 4 bilhões de
músicas. Depois de iMac, iBook, iPod e iTunes, Jobs
voltara a ser um mito na indústria de tecnologia.
Durante seu tratamento de câncer, em 2004, espe-
culou-se que, caso ele fosse obrigado a abandonar a
empresa, o valor de mercado da Apple, que hoje é de
US$ 110 bilhões, cairia pela metade. A Apple havia
se tornado sinônimo de Steve Jobs - e vice-versa. >"

o Windows. Enquanto Jobs se negava a licenciar o
Macintosh para outros fabricantes, a Microsoft li-
cenciou o Windows para todos os interessados. Foi
o início da construção do império Microsoft e do
declínio da Apple. Ao completar 30 anos, em feve-
reiro de 1985, Jobs deu uma grande festa embalada
pela maior diva do jazz, Ella Fitzgerald. Três meses
depois, os acionistas da Apple destituíram Jobs da
presidência. Puseram no lugar John Sculley, ex-pre-
sidente da Pepsi-Cola. (Woz já saíra da Apple um ano
antes.) O erro de }obs foi querer ditar as regras do
negócio dos outros. Gates foi mais aberto e conquis-
tou a liderança no mundo da computação pessoal.

A hiStÓlla de JobS depois da queda da Apple
pode ser vista corno uma longa trajetória para recupe-
rar a liderança no mundo digital, algo que ele promete
consolidar agora com o iPhone. Desta vez, Jobs mos-
tra que parece ter aprendido com o erro do passado.
Uma das notícias mais aguardadas da semana passada
não se destinava aos compradores do aparelho, mas
aos programadores que desenvolvem software para
ele. Assim corno Gates fez do Windows um ambien-
te aberto a todos aqueles que quisessem programar
nele, Jobs anunciou um conjunto de ferramentas de
software que tornam o iPhone um ambiente mais
acolhedor para quem quiser produzir programas
que rodem nele. Seu novo acordo com as operado-
ras também revela que ele parece ter aprendido a não
querer mais ditar as regras do negócio dos outros.

Seu percurso de aprendizado até este ponto levou,
ao todo, mais de 20 anos. Depois de ser expulso da
empresa que criara, Jobs se dedicou a outros negó-
cios, mas sempre esteve atento para o impacto da tec-



Em 2006, depois de tentar copiar por uma década o
sucesso da Pixar, a Disney achou mais sensato com-
prar a concorrente. Jobs, que tinha 51% da Pixar,
passou a ter 7% da Disney, tornando-se o maior acio-
nista individual da empresa. Foi só em 2007 que, de-
pois de dois anos de desenvolvimento sigiloso, Jobs se
lançou sobre a indústria de telecomunicações. Com
o iPhone, fundiu celular e computador num mesmo
aparelho e consolidou sua visão que integra comuni-
cação, computação e conteúdo digital. "O iPhone é
um computador completo. É como se tivéssemos vol-
tado aos primórdios da computação", diz Wozníak.
"Muita gente acha - e eu também - que o iPhone é
o primeiro computador de verdade que se pode levar
na mão", disse Marc Andreessen, o menino-prodígio
que, em 1993, criou o primeiro navegador da internet
e depois fundou a Netscape.

O objetivo da atual redução no preço do iPhone
não é apenas conquistar a liderança no mundo dos
celulares, hoje dominado por concorrentes como
Nokia, Samsung e Blackberry. É vencer aquilo que,

no mundo digital, é conhecido como a "guerra pela
próxima plataforma". Plataforma, em tecnologia, é
um termo que tem pouco a ver com seu significado
usual. Não se trata de plataforma de petróleo, nem de
plataforma de saltos ornamentais. Plataforma é uma
tecnologia em cima da qual todas as demais tecnolo-
gias podem ser erguidas. É a base sobre a qual se cons-
tróem as maravilhas digitais. São exemplos clássicos
de plataformas o sistema Windows, da Microsoft,
e o conjunto de softwares que definem a internet.
Para uma empresa, dominar uma nova plataforma
significa estabelecer as regras de uni jogo lucrativo.
A próxima grande plataforma para inovação é a que
controlará todos os dispositivos móveis, como celu-
lares ou computadores de bolso. Quem dominar essa
plataforma será, nesse universo, tão poderoso quanto
a Microsoft foi para os PCs.

Com o novo iPhone, a Apple se tornou a principal
candidata a essa posição. Nessa disputa, seu maior
Concorrente não são apenas empresas que fabricam
celulares, como Nokia, Blackberry ou Samsung. O
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rival que todos temem é o Google. Ele domina 70%
do mercado de sites de busca e uma fatia corres-
pondente da publicidade na internet. Oferece de
graça serviços como e-mail, mapas e audiovisuais
(caso do YouTube). Para o Google, o computador
é a internet. Seus fundadores, Sergey Brin e Larry
Page, querem cativar todos a transferir arquivos,
fotos, áudio, vídeo e programas para dentro da rede
de computadores do Google, a maior do mundo,
com mais de l milhão de máquinas. Munido de um
notebook, computador de bolso ou de um celular
inteligente, qualquer um poderia acessar de graça e
de qualquer ponto do planeta todo o conteúdo de
sua vida digital, armazenado no Google. Só falta,
para o Google concretizar esse objetivo, controlar
o aparelho com que o público acessará a internet
móvel. E aí ele precisa enfrentar a ameaça do iPho-
ne. Por isso, o Google promete para o segundo se-
mestre uma nova plataforma móvel. Ela se chamará
Android, promete rodar em qualquer celular e ser
uma espécie de Windows do mundo móvel. Por
enquanto, o Android é uma promessa que ninguém
viu. A finlandesa Nokia, dona de 40% do merca-
do mundial de celulares, também está na briga. A
Nokia tem sua própria plataforma para a internet
móvel, chamada Symbian, hoje presente em 65%
dos celulares inteligentes. A luta da Nokia é barrar o
avanço da Apple, desafio que se tornou difícil, agora
que a Apple derrubou o preço do iPhone. Dentro
das empresas, a plataforma mais usada é o Black-
berry, imbatível quando a tarefa é enviar e receber
e-mail. O Blackberry detém 11% do mercado.

Desde o lançamento do iPhone, em 2007,
a Apple conquistou 7% do mercado de celulares inteli-
gentes no mundo. No Brasil, dada a enorme facilidade
para navegar na web, o iPhone representa 56% do total
de acessos à internet móvel. Para entrar no mercado
empresarial, a arma da Apple é o iFund, um fundo
de investimento de risco, com capital de US$ 100 mi-
lhões. O iFund foi idealizado para incentivar novas
empresas que criem para o iPhone programas úteis
para os executivos e os negócios. Segundo a Apple, 250
mil programadores já criam programas para o iPhone.
Quem bolar os produtos mais inovadores pode ter
certeza de contar com dinheiro do iFund, mais uma
prova de que Jobs abandonou sua inflexibilidade e
parece estar no caminho certo.

Havia computadores pessoais antes de 1984, mas
foi o Macintosh que popularizou a tela colorida e o
uso de ícones e mouse, que alavancaram a era do PC.
Da mesma forma, havia tocadores de música digital
antes de 2001, mas foi o iPod, da Apple, que popu-
larizou esse tipo de aparelho. Já foram vendidos 170
milhões de ÍPods. A mesma beleza, facilidade de uso
e elegância são os segredos para o iPhone repetir esse
sucesso. O último empecilho era seu preço alto. Esse
problema acabou. A valer a previsão de Woz, você em
breve poderá levar um iPhone no bolso de graça.
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