
O ELITISTA FUNDADOR DA APPLE CULTIVA UM MANTRA: CONTRATE GÊNIOS, DEMITA OS
IDIOTAS. SEU ESTILO DE COMANDO É MENOS CENTRALIZADOR DO QUE SE IMAGINA. MAS É
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STEVE JOBS TEM FAMA DE SER UM CHEFE INFERNAL,
sempre gritando com os funcionários e demitindo aleato-
riamente. Ao longo de sua carreira, contudo, Jobs formou
uma longa série de parcerias produtivas - tanto pessoais
como com outras corporações. Seu sucesso sempre depen-
deu, em grande parte, de atrair pessoas geniais para fazer
trabalhos igualmente geniais. Sempre escolheu grandes
colaboradores - de seu amigo e co-fundador da Apple, Ste-
ve Wozniak, ao gênio do design Jonathan Ive, responsável
pelo iMac, pelo iPod e por outros designs marcantes. Jobs
tem mantido relações profissionais bem-sucedidas com al-
gumas das pessoas mais criativas de sua área, que freqüen-
temente duram muitos anos. Ele também formou parcerias
(geralmente) harmoniosas com algumas das principais
marcas mundiais - Disney, Pepsi e as grandes gravadoras
de música. Ele não apenas escolhe grandes parceiros cria-
tivos, mas também traz à tona o que neles há de melhor.

Jobs é um elitista que acredita que uma pequena
equipe nota 10 é muito mais eficiente do que exércitos de en-
genheiros e designers. Diferentemente de muitas empresas
que recrutam um número cada vez maior de funcionários
à medida que vão crescendo, tem mantido o núcleo da Ap-
ple relativamente pequeno. Muitos trabalham na empresa,

NO ACONCHEGO DO LAR Steve Jobs em um raro flagrante em seu escritório particular na

casa de Paio Alto, Califórnia, na noite de 4 de agosto de 1997. Ele preparava um discurso para

o evento anual Macworld na véspera de seguir para uma feira de computadores em Boston
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DELE SEMPRE A ÚLTIMA PALAVRA SOBRE UM PRODUTO EM DESENVOLVIMENTO E É ELE QUEM
LIVRA SUAS EQUIPES DO CERCO DOS BUROCRATAS PARA GARANTIR UM AMBIENTE CRIATIVO



e para Jobs, já há anos. Não é fácil trabalhar para Jobs, mas
aqueles que conseguem agüentar geralmente são fiéis. Sua
estratégia é contratar os mais inteligentes programadores,
engenheiros e designers disponíveis. Faz grandes esforços
para manter a fidelidade deles por meio de opções de compra
de ações e incentivo à identidade de pequenos grupos de tra-
balho. "Sempre considerei como parte das minhas funções
manter muito elevado o nível de qualidade das pessoas nas
organizações com que trabalho", disse Jobs. "É isso que con-
sidero uma das poucas coisas para as quais posso de fato con-
tribuir individualmente - tentar infundir na organização a
meta de só ter profissionais nota 10. Em tudo que já fiz, real-
mente valeu a pena buscar as melhores pessoas do mundo."

Na visão de Jobs, não há muita diferença entre um
motorista de táxi ou um cozinheiro bom ou ruim. Mas, quan-
do se trata de design ou de programação, há uma vasta dife-
rença entre os dois extremos. Um bom designer é 100 ou 200
vezes melhor do que um fraco. Em programação, há muitos
e muitos níveis de habilidade separando os grandes progra-
madores dos medíocres, acredita Jobs. Ele é o tipo de pessoa
que quer o melhor - o melhor carro, o melhor jatinho parti-
cular, a melhor caneta e os melhores empregados. "Ele tem
tendência a polarizar as coisas", disse-me Jim Oliver, ex-as-
sistente pessoal de Jobs. "As pessoas são gênios ou antas. Ha-
via uma caneta Pilot que era a favorita dele. Todas as demais
eram 'uma porcaria'." Na época em que estavam trabalhando
no desenvolvimento do Mac, todos os que não pertenciam
à equipe do Mac - mesmo dentro da Apple - eram "antas".

"Havia muito elitismo na empresa", disse Daniel
Kottke, amigo íntimo de Jobs que viajou com ele pela índia.
O primeiro parceiro de Jobs, e talvez o mais importante, foi
seu colega de ginásio Steve Wozniak, um nerd e gênio do
hardware que fez o próprio PC porque não tinha condições
de comprar um. Foi Jobs que pensou em fazer e vender os
projetos de Wozniak, foi ele que ajeitou as coisas de forma
que fossem montados em uma garagem por seus amigos
adolescentes. Tomou, também, as providências para que
fossem vendidos em uma loja de eletrônicos. Em pouco tem-
po, Jobs já estava recrutando talentos externos para fazer a

Desde então, Jobs tem seguido o mesmo mo-
dus operandi - recrutar e conservar os melhores,
da equipe original do Mac aos roteiristas da Pixar.

PIXAR: ESPORTE DE EQUIPE
A dedicação de Jobs à formação de uma equipe nota 10 é cla-
ramente ilustrada pela Pixar, o estúdio de animação que ele
vendeu à Disney em 2006 por US$ 7,4 bilhões. Em 1995, a Pi-
xar lançou Toy Story, o primeiro longa-metragem de anima-
ção feito inteiramente em computadores, que veio a se tornar
a maior bilheteria do ano e ganhou um Oscar. Desde então, a
Pixar vem lançando um sucesso a cada ano - Vida de Inseto,
Toy Story 2, Monstros S. A., Procurando Nemo. Os filmes arreca-
daram US$ 3,3 bilhões, além de um monte de Oscars e Glo-
bos de Ouro. É uma marca impressionante, nunca alcançada
por nenhum outro estúdio de Hollywood. Ainda mais im-
pressionante é o fato de que ela foi obtida virando de cabeça
para baixo o método tradicional de trabalho dessa indústria.

A Pixar é dirigida por Ed Catmull, um simpático pio-
neiro de CGI (imagens geradas por computador), inventor de
algumas das principais tecnologias que tornam possível a
animação por computador. Desde a aquisição da Pixar pela
Disney, em janeiro de 2006, Catmull tornou-se presidente da
combinação Pixar e Walt Disney Animation Studios. O gran-
de contador de histórias da empresa é John Lasseter, gênio
criativo da Pixar premiado com um Oscar. Lasseter, um ho-
mem alto e jovial geralmente vestido com coloridas camisas
havaianas, dirigiu quatro megassucessos da Pixar: Toy Story
l e2, VidadeInseto e Carros. É hoje "diretor de criatividade" da
Disney, onde se encarrega de espalhar um pouco da magia
da Pixar pela desgastada divisão de animação da Disney.

Na Apple, Jobs é um microgerente com participa-
ção ativa. Mas na Pixar, ele manteve-se bastante afastado,
deixando os detalhes do dia-a-dia nas mãos capacitadas
de Catmull e Lasseter. Segundo os escritores Polly LaBar-
re e William C. Taylor, que traçaram o perfil da Pixar para
seu livro Mavericks at Work, a cultura da Pixar funciona
diferentemente de Hollywood. Na "cidade dos sonhos",

146 É P O C A N C G Ó C Í O S d e z e m b r o 2 0 o £



W<?^

os estúdios contratam os talentos de que precisam como
freelancers. O produtor, o diretor, os atores e a equipe tra-
balham em função de um contrato. Todos são autônomos e
assim que o filme termina eles partem para a próxima em-
preitada. A Pixar funciona usando um modelo oposto. Os
diretores, os roteiristas e a equipe técnica são assalariados,
com grandes concessões de opção de compra de ações. Os
filmes podem ter diferentes diretores, mas em todos eles a
equipe básica é a mesma, trabalhando como empregados
da companhia. Em Hollywood, os estúdios bancam idéias
para roteiros - a famosa "sacada", o grande conceito. Em
vez de financiar "sacadas" e idéias para roteiros, a Pixar fi-
nancia o desenvolvimento da carreira de seus empregados.

No cerne da cultura de investimento em "pessoas"
da empresa está a Universidade Pixar, um programa de
treinamento no próprio local de trabalho que oferece cente-
nas de cursos de arte, animação e produção de filmes. Em
outros estúdios há uma clara distinção entre o pessoal "de
criação", o pessoal "de tecnologia" e a equipe de filmagem.
Mas a cultura peculiar da Pixar não faz distinções entre
eles - todo mundo que trabalha nos filmes é considerado
artista. Todos trabalham juntos para contar histórias e,
portanto, todos são incentivados a dedicar às aulas pelo
menos quatro horas da semana de trabalho. As aulas fi-
cam cheias de pessoas de todos os níveis da organização:
faxineiros sentam-se ao lado de chefes de departamento.

Na Pixar, diz-se que "a arte é um esporte de equi-
pe". É um mantra, freqüentemente repetido. Ninguém
consegue fazer um filme sozinho, e uma equipe de bons
contadores de histórias pode endireitar uma história ruim.
Uma equipe fraca não pode. Se um roteiro não está funcio-
nando, a equipe trabalha em conjunto para consertá-lo. Em
Hollywood, os diretores e produtores gastam um tempo
enorme manobrando para conseguir vantagens, apunha-
lando colaboradores pelas costas para obter benefícios e
preocupando-se o tempo todo se estão agradando ou não.
É um ambiente hipercompetitivo, cheio de insegurança
e exaustivo. Na Pixar, o processo gira todo em torno da
colaboração, do trabalho em equipe e da aprendizagem.

VANTAGEM COMPETITIVA
Na Apple, Jobs tem uma visão parecida: o talento da equi-
pe é uma vantagem competitiva que coloca a empresa à
frente de seus rivais. Jobs tenta encontrar os melhores em
um determinado campo e colocá-los na folha de pagamen-
to. Quando estava examinando cada item após retornar
à empresa, ele deixou de lado a maioria dos produtos da
Apple, mas preocupou-se em manter os melhores talen-
tos, entre os quais o designer Jonathan Ive. Quando quis

abrir uma cadeia de lojas de varejo da Apple, em 2001, a
primeira coisa que fez, a primeiríssima coisa, foi encon-
trar a melhor pessoa no setor de varejo para aconselhá-lo.
Jobs estava com medo de se queimar, e então saiu à pro-
cura de um expert. "Antes de mais nada, comecei a per-
guntar quem era o melhor executivo de varejo naquela
época. Todos disseram que era [Millard] Mickey Drex-
ler, que estava dirigindo a GAP." Jobs recrutou Drexler
para ocupar um lugar na diretoria e aconselhar a Apple
enquanto ela estava planejando sua cadeia de varejo.

A primeira equipe nota 10 de Jobs - Bill Atkinson,
Andy Hertzfeld, Burrell Smith e outros - foi montada em
1980 para construir o Mac original, e trabalhava sob uma
bandeira pirata na sede da Apple. Jobs fez boa parte do tra-
balho de recrutamento. Trouxe talentos de toda a Apple
e do Vale do Silício, sem levar em conta qual era o cargo ou
a experiência da pessoa. Se ele julgasse que alguém esta-
va apto a contribuir, faria o possível para recrutá-lo. Bruce
Horn, por exemplo, o programador que criou o coração do
sistema operacional do Mac, de início não queria trabalhar
na Apple, até ser seduzido por Jobs. Horn acabara de as-
sumir um emprego em outra empresa, a VTI, que lhe pro-
metera um bônus de ingresso de US$ 15 mil, uma grande
soma de dinheiro à época. Então, Jobs ligou. Horn recorda-
se: "Na sexta-feira à noite, recebi um telefonema. Era Steve
Jobs. 'Bruce, é o Steve. O que você acha da Apple?'. 'Bem,
Steve, eu acho que a Apple é legal, mas aceitei um emprego
na VTI'. 'Você o quê? Esqueça isso e venha aqui amanhã
de manhã que nós temos muito mais coisas a lhe mostrar.
Esteja na Apple às 9 horas'. Steve estava intransigente. Pen-
sei em ir até lá, ouvir o que tinha a dizer e depois responder a
ele que eu já havia tomado uma decisão e que iria para a VTI.
Fui apresentado aparentemente a todo mundo da equipe do
Mac, de Andy a Rod Holt e Jerry Manock, aos outros enge-
nheiros de software, e de volta a Steve. Foram dois dias intei-
ros de desenhos dos diversos projetos, apresentações de mar-
keting - eu estava extasiado. Na segunda-feira, liguei para
Doug Fairbairn, da VTI, e disse que havia mudado de idéia".

Uma vez montada a sua equipe, Jobs deu a ela liber-
dade para ser criativa e resguardou-a da crescente burocra-
cia na Apple, que tentou várias vezes acabar com o projeto do
Mac porque o via como uma distração sem importância. "As
pessoas que estão fazendo o trabalho são a força motriz por
trás do Macintosh. Meu trabalho é criar um espaço para elas,
afastar o resto da organização e mantê-la longe disso", escre-
veu Jobs em um texto de 1984 impresso no número inaugu-
ral da revista Macworld. Hertzfeld disse o mesmo de maneira
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mais crua: "A coisa mais importante que Steve fez foi erguer
um gigantesco guarda-chuva defletor de merda que prote-
gia o projeto dos executivos malignos do outro lado da rua".

Assim como faz ao recrutar os melhores talentos,
Jobs é rápido em livrar-se daqueles que não estão à altu-
ra. Contratar apenas funcionários absolutamente geniais
e demitir as antas tem sido um dos mais constantes prin-
cípios gerenciais de Jobs. "É doloroso quando você tem
algumas pessoas que não são as melhores do mundo e
tem de se livrar delas. Mas descobri que meu trabalho às
vezes tem sido exatamente esse - livrar-me de algumas
pessoas que não chegaram à altura, e sempre tentei fazê-
lo de forma digna. Mas, seja como for, tem de ser feito, e
nunca é divertido", disse Jobs em uma entrevista, em 1995.

PEQUENO E BONITO
Jobs gosta de trabalhar em equipes pequenas. Não quis
que a equipe do Mac original excedesse 100 pessoas, caso
contrário perderia o foco e seria inadministrável. Na Pixar,
Jobs sempre tentou evitar que a empresa passasse de algu-
mas centenas de pessoas. Quando lhe pediram que compa-
rasse a Apple à Pixar, ele atribuiu grande parte do sucesso
desta última ao seu porte. "A Apple tem pessoas incríveis,
mas o grupo de pessoas na Pixar é a mais alta concentração
de notáveis que já vi", disse Jobs afortune, em 1998. "Tem
um cara com ph.D. em plantas geradas por computador
- grama, árvores e flores em 3D. Há outro que é o melhor
do mundo em colocar imagens em filmes. A Pixar é, tam-
bém, mais multidisciplinar do que a Apple jamais será. O
mais importante, porém, é que ela é muito menor. A Pixar
tem 450 pessoas. Jamais seria possível manter o grupo
que a Pixar tem hoje caso ela crescesse até 2 mil pessoas."

A filosofia de Jobs data dos velhos tempos em
que ele, Wozniak e alguns amigos adolescentes monta-
vam computadores à mão em uma garagem. De certa
forma, sua preferência por pequenas equipes de desen-
volvimento, na Apple de hoje, é a mesma coisa: uma si-
mulação de uma startup em uma garagem dentro de
uma grande empresa com mais de 21 mil funcionários.

Ao retornar à Apple, em 1997, Jobs começou a
montar uma equipe nota 10 para ressuscitar a empresa.
Com fama de ser um microgerente, ele aprendeu a con-
fiar. Não supervisiona mais cada decisão, como antes.
Na Pixar, Jobs delegou quase tudo a Catmull e Lasseter.

Na Apple, cede grande parte da administração do
dia-a-dia a Tim Cook, o diretor de operações, um mestre
em operações e logística, que é considerado o número 2
na Apple. Quando Jobs tirou seis semanas de licença, em
2005, após operar seu câncer, Cook assumiu como CEO.
Ron Johnson, chefiando o varejo, administra quase tudo
referente à cadeia de lojas da Apple, enquanto o diretor-fi-
nanceiro, Peter Oppenheimer, lida com as finanças e com
Wall Street. Delegar tarefas na Apple libera Jobs para
fazer o que mais adora - desenvolver novos produtos.

JOBS, O ARBITRO
Trabalhando com parceiros como Jonathan Ive e Jon Ru-
binstein, Jobs desempenha um papel singular. Não desenha
placas de circuitos impressos nem escreve códigos, mas im-
prime seu selo no trabalho de cada equipe. Ele é o líder que
prove a visão, orienta o desenvolvimento e toma muitas das
principais decisões. "Na verdade ele não criou nada, mas
criou tudo", escreveu o ex-CEO John Sculley sobre a contri-
buição de Jobs para o Mac original. Jobs certa vez lhe disse:
"O Macintosh está dentro de rnim, e eu tenho de pô-lo para
fora e transformá-lo em um produto". Jobs atua como dire-
tor da equipe, o árbitro que rejeita ou aceita as idéias de seus
parceiros criativos, orientando-os à medida que trabalham
em direção a uma solução. Uma fonte contou-me que certa
vez Ive lhe confidenciou que não conseguiria fazer o traba-
lho que faz sem a contribuição de Jobs. Ive pode ser um gê-
nio criativo, mas precisa da mão de Jobs para orientá-lo. Jobs
é o "escolhedor de produtos", no jargão do Vale do Silício.

Escolhedor de produtos é uma expressão usada
pelos capitalistas de risco do Vale do Silício para identifi-
car a pessoa-chave quanto aos produtos nas startups. Por
definição, uma startup tem de ser bem-sucedida com seu
primeiro produto: do contrário, irá afundar. Mas nem
todas as novas empresas começam com um produto. Al-
gumas são formadas por um grupo de engenheiros com
muito talento e muitas idéias, mas que ainda não desco-
briu que produto quer desenvolver. Isso acontece o tempo
todo no Vale, mas, para garantir o sucesso de uma startup
nesses moldes, é necessário um indivíduo que tenha faro
para dizer qual será o produto a ser desenvolvido. Nem
sempre é o CEO ou um executivo de primeiro escalão, e
pode não ter expertise em administração ou marketing:
sua competência é escolher o produto-chave em meio a
uma torrente de idéias. "Os produtos vão surgindo, mas
tem de haver um czar", explicou Geoffrey Moore, capi-
talista de risco e consultor em tecnologia. Moore é autor
de Crossing the Chasm ("Atravessando o abismo"), o livro
campeão de vendas sobre como levar produtos de alta tec-
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nologia para o mercado mais amplo, reverenciado como a
bíblia do Vale do Silício. "O sucesso ou o fracasso de uma
empresa iniciante depende do seu primeiro produto", diz
Moore. "É um setor de sucessos. As startups têm de ter
sucesso, do contrário fracassarão. Aqueles capazes de
escolher o produto certo obtêm um grande ganho." Moo-
re disse que Jobs é o escolhedor de produtos consumado.
Essa tarefa não funciona em grupo - tem de haver um in-
divíduo que seja capaz de atuar como tomador de decisões.

Bob Lutz, vice-presidente do conselho da Gene-
ral Motors, o legendário "czar dos automóveis", é um bom
exemplo. Ex-executivo da Chrysler, da Ford e da BMW,
Lutz é famoso por uma série de carros de destaque e de-
sign marcante que foram sucessos, como o Dodge Viper,
o Plymouth Prowler e o BMW 2002. Ele é a quintessên-
cia do "aficionado por carros" que arrasa com os veículos
de destaque dos concorrentes, e não com os que são todos

E HORA DO LANCHE_Jobs, na cabeceira da mesa, com a equipe de design do

Macintosh, em l982. Foi ele próprio quem recrutou boa parte de seu time"notalO"

parecidos e desenhados por uma equipe. Na Apple, Jobs
tem sido capaz de escolher e orientar o desenvolvimento de
um produto de sucesso a cada dois ou três anos - o iMac, o
iPod, o MacBook, o iPhone. "A Apple é uma empresa im-
pulsionada pelos produtos de sucesso", disse Moore. "Ela
faz um campeão depois do outro." Durante grande parte
do século passado, houve uma infinidade de empresas
dirigidas por czares de produtos igualmente possuido-
res de uma forte determinação, de Thomas Watson Jr., da
IBM, a Walt Disney. Mas o número de companhias bem-
sucedidas com czares de produtos ao leme, como a Sony
sob Akio Morita, vem declinando nos últimos anos. Mui-
tas empresas contemporâneas são dirigidas por comitês.
"O problema hoje é que esse tipo de empreendedor já não
existe", lamenta Dieter Rams, o gênio do design que aju-
dou a levar a Braun à proeminência por várias décadas.
"Hoje existe apenas a Apple e, em menor escala, a Sony."
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PARCEIROS PUGILISTICOS
Durante o desenvolvimento de um produto, Jobs fica envol-
vido em muitas decisões importantes, desde a necessidade
ou não de haver ventiladores para resfriamento das má-
quinas até a tipografia a ser usada na embalagem. Embora
ele seja o comandante supremo, a tomada de decisões na
Apple não é totalmente de cima para baixo. As discussões
e os debates são cruciais para o pensamento criativo de
Jobs. Ele quer parceiros que critiquem suas idéias, e cujas
idéias possam ser criticadas por ele, muitas vezes vigoro-
samente. Jobs toma decisões entrando em um combate in-
telectual direto. É exaustivo e agressivo, porém rigoroso e
criativo. Por exemplo, a definição do preço do Mac em 1984.
Jobs lutou com Sculley durante várias semanas pelo pre-
ço da máquina. Discutiram as questões envolvidas noite e
dia durante semanas. A fixação do preço do Mac apresen-
tava um grande problema. As receitas da Apple estavam
em declínio e o desenvolvimento do Mac fora dispendioso.
Sculley queria recuperar o investimento em P&D e que-
ria levantar dinheiro suficiente para, estrategicamente,
superar a investida dos concorrentes. Se o preço do Mac
fosse fixado muito alto, contudo, poderia assustar os com-
pradores e eles perderiam em volume de vendas. Os dois
se revezavam, debatendo o argumento do oponente - a tese
e a antítese -, fazendo o advogado do diabo para ver aonde
os argumentos iriam levar. "Steve e eu gostávamos de as-
sumir uma posição para, em seguida, nos voltarmos con-
tra ela e adotar o argumento do outro", escreveu Sculley.

Provavelmente houve contendas semelhantes na
Apple quando o iPhone foi lançado, no verão de 2007. No
princípio custava US$ 600, mas nos dois meses que se se-
guiram a seu lançamento Jobs havia baixado o preço para
US$ 400. Houve gritos de protesto por parte dos primeiros
compradores, que se sentiram roubados - e com razão. A re-
clamação foi tão grande que Jobs publicou um raro pedido
de desculpas e ofereceu uma restituição de US$ 100. Jobs
baixou o preço do iPhone porque a resposta inicial havia ex-

cedido as expectativas da Apple - foram vendidas mais de l
milhão de unidades - e ele viu uma oportunidade para ra-
pidamente elevar as vendas no crucial período das festas de
fim de ano. Para muitos produtos eletrônicos de consumo,
entre os quais o iPhone,
as vendas nessa época são
iguais à soma das vendas
no resto do ano. "O iPhone
é um produto pioneiro, e
temos a chance de 'man-
dar ver' neste período de
festas", escreveu Jobs em
uma nota aos consumi-
dores no site da Apple.
"O iPhone está muito à
frente da concorrência, e
agora estará acessível a
um número ainda maior
de compradores. Colocar
o maior número possível
de compradores na 'ten-
da' do iPhone será bené-
fico tanto para a Apple
quanto para os usuários."

Jobs adora o com-
bate intelectual. Ele quer uma discussão de alto nível - uma
briga, que seja - porque é a maneira mais eficaz de chegar ao
fundo de um problema. E, contratando os melhores profis-
sionais que encontra, ele assegura que o debate se dê no nível
mais alto possível. Uma reunião com Jobs pode ser uma prova
de fogo. Ele irá questionar tudo o que se disser, às vezes de for-
ma extremamente rude. Mas é um teste. Ele força as pessoasa
defenderem suas posições. Quando eleva as apostas e a pres-
são sangüínea das pessoas, está testando para ver se elas estão
bem informadas quanto aos fatos que defendem e se têm argu-
mentos fortes. Quanto mais firmes elas se mostrarem, maior a
probabilidade de que estejam certas. "Se você for daqueles que
concordam com tudo, você está perdido com Steve, porque ele
tem bastante confiança no que sabe e, portanto, precisa de al-
guém que o desafie", disse-me Peter Hoddie, ex-programador
da Apple. "Às vezes, ele diz: 'acho que precisamos fazer isto'. É
um teste para ver se alguém irá desafiá-lo. São pessoas desse
tipo que ele está procurando." É extremamente difícil dizer
uma bobagem qualquer para Jobs. "Se você não sabe do que
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está falando, ele vai descobrir", disse Hoddie. "Ele é realmente
brilhante e extremamente bem informado. Tem acesso a algu-
mas das pessoas mais capazes do planeta." Hoddie descreveu
uma ocasião em que estava discutindo com Jobs sobre uma
nova tecnologia de chips desenvolvida pela Intel, fornecedo-
ra dos microprocessadores. De vez em quando, Hoddie dizia
a Jobs alguma bobagem, só para que ele parasse de aborrecê-
lo. Mais tarde, naquele mesmo dia Jobs encurralou Hoddie
num canto e confrontou-o com relação ao que dissera antes
sobre a Intel. Jobs havia telefonado para o então presidente da
empresa, Andy Grove. Felizmente, Hoddie não dissera ne-
nhuma inverdade. "Não dá para blefar com uma pessoa que
pode pegar no telefone e falar com Andy", disse Hoddie, rindo.

O SEGREDO DO SIGILO
A Apple de Jobs é excessivamente sigilosa. Seus funcioná-
rios não falam sobre o que fazem, nem mesmo com as pes-
soas mais próximas: esposas, namorados, pais. Muitos nem
mesmo se referem à empresa pelo nome. Como gente de
teatro supersticiosa que chama Macbeth de "a peça escoce-
sa", alguns funcionários a chamam de "a empresa da fruta".
Conversar com quem não é da empresa é delito passível de
demissão. Os programadores criam softwares para produ-
tos que nunca viram. Um grupo de engenheiros projeta uma
fonte elétrica para um novo produto enquanto outro grupo
trabalha na tela. Nenhum dos dois grupos chega a ver o pro-
jeto final. A empresa tem uma estrutura celular, em que cada
grupo é isolado do outro, como uma organização terrorista.

Nos velhos tempos, as informações fluíam para fora
da Apple com tal rapidez que a legendária revista MacWeek era
conhecida como MacLeak (MacVazamento). Todos, de enge-
nheiros a gerentes, passavam informações para a imprensa.
Desde que Jobs retornou, os 21 mil funcionários, assim como

OS ALIADOS DE JOBS_Em sentido horário, Steve Wozniak, co-fundador da
Apple-, Tim Cook, atual diretor de operações e número 2 da Apple-, e o designer inglês
Jonathan Ive: em cada fase de sua carreira, Jobs soube cultivar alianças valiosas

de/enas de fornecedores, estão totalmente de boca fechada.
Em janeiro do ano passado, um juiz ordenou à Apple que pa-
gasse US$ 700 mil em honorários jurídicos a dois websites
que relataram detalhes de um produto não lançado cujo co-
dinome era "Asteroid". A Apple havia movido uma ação con-
tra os sites na tentativa de saber a identidade do funcionário
que havia deixado vazar a informação, mas perdeu a causa.

O processo foi visto como intimidação à imprensa.
Grande parte da discussão pública girou em torno da liber-
dade de imprensa e da questão de os blogueiros terem ou não
os mesmos direitos dos repórteres profissionais, que gozam
de alguma proteção das leis que defendem os jornalistas. Do
ponto de vista de Jobs, porém, o caso nada tinha a ver com a
liberdade de imprensa. Ele processou os blogueiros para apa-
vorar os próprios funcionários. Estava menos preocupado
em amordaçar a imprensa do que em amordaçar funcioná-
rios que vazassem para a imprensa - e qualquer pessoa que
viesse a pensar em fazer o mesmo no futuro. O marketing
de boatos da Apple vale centenas de milhares de dólares, e
Jobs queria parar os vazamentos. Algumas das medidas
chegam a ser um tanto extremas. Quando ele contratou Ron
Johnson, da Target, para chefiar o esforço varejista da Ap-
ple, pediu-lhe que usasse um nome fictício por meses, para
que ninguém soubesse que a Apple estava planejando abrir
lojas de varejo. Johnson foi introduzido na lista telefônica da
Apple sob um nome falso, usado para se registrar em hotéis.

O diretor de marketing, Phil Schiller, disse que não
tem permissão para contar à sua esposa ou aos filhos sobre
aquilo em que está trabalhando. Seu filho adolescente, um
ávido fã do iPod, ficou desesperado para saber, mas papai
teve de ficar de bico calado para não ser despedido. O próprio
Jobs está submetido a suas restrições: ele levou para casa um
iPod com um sistema de alto-falantes de alta fidelidade para
testá-lo, mas o manteve coberto por um pano preto. Só o ligava
quando ninguém estava por perto. O sigilo obsessivo da Ap-
ple não é um capricho das tendências controladoras de Jobs: é
um elemento crucial da máquina de marketing extremamen-
te eficiente da Apple. A empresa ganha milhões de dólares
em publicidade gratuita cada vez que Jobs pisa em um palco
para revelar o lançamento de um novo produto da Apple, i
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