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Depois de administrar habilmente a Apple Inc. por mais de cinco meses enquanto o diretor-
presidente, Steve Jobs, estava de licença médica, o diretor operacional Tim Cook se tornou 
mais valioso dentro da empresa e saiu da sombra de seu chefe. 
 
"Neste momento, perder Tim Cook afetaria mais os investidores do que se Jobs deixasse o 
cargo", disse Gene Munster, analista da Piper Jaffray. "Só esse pensamento já me dá um frio 
no estômago." 
 
O conselho de administração da Apple, que tem sede em Cupertino, Califórnia, "está muito 
ciente de que Tim se tornou um executivo cobiçado", disse uma pessoa familiarizada com a 
empresa. O resultado disso é que Cook, que está há 11 anos na companhia, pode ser 
convidado para o conselho da Apple. Atualmente ele integra o conselho da Nike Inc. 
 
Além disso, executivos do setor de colocação de executivos dizem que a liderança de Cook na 
Apple nos últimos cinco meses solidificou sua reputação como um candidato atraente para uma 
empresa grande que precise de alguém para administrar todos os seus negócios ou boa parte 
deles. 
 
A Motorola Inc. tentou contratar Cook ano passado, e a Dell tentou atraí-lo há dois anos, 
segundo pessoas a par da situação. Apple, Motorola e Dell não quiseram comentar. 
 
A liderança de Cook é notável porque a vida continuou normal na Apple mesmo sem Jobs. A 
empresa anunciou ontem que vendeu mais de 1 milhão de unidades do novo modelo do 
iPhone, o 3GS, nos três primeiros dias de lançamento, ultrapassando as expectativas dos 
analistas. E o comunicado da Apple anunciando o sucesso de vendas tinha um recado de Jobs, 
não de Cook. 
 
Jobs entrou em licença em meados de janeiro sem divulgar detalhes sobre qual era a 
enfermidade, embora tenha continuado envolvido nas operações e ocasionalmente visitado os 
escritórios da empresa. O Wall Street Journal divulgou semana passada que o executivo de 54 
anos passou há uns dois meses por um transplante de fígado no Estado americano do 
Tennessee. 
 
Jobs deve voltar ao trabalho no fim do mês, mas inicialmente deve trabalhar só em meio 
período. Cook, de 48 anos, pode ganhar funções além das responsabilidades habituais de 
diretor operacional. 
 
"Agora ficou claro que Tim Cook pode chefiar qualquer empresa de tecnologia", disse Stephen 
Mader, vice-chefe de colocação para diretor-presidente da Korn/Ferry International. "Ele é um 
interessante candidato a diretor-presidente tanto na Apple como fora dela." 
 
Sob a liderança de Cook, a ação da Apple subiu mais de 60% desde meados de janeiro, ante a 
alta de 18% no Índice Composto Nasdaq. A ação fechou ontem em US$ 137,37. Em abril, a 
Apple divulgou alta de 15% no lucro trimestral, graças à continuidade das boas vendas dos 
iPods e iPhones. 
 
Várias pessoas que fazem negócio com a Apple dizem que seus acordos com a empresa não 
mudaram nos últimos meses e os produtos continuam a ser desenvolvidos e lançados de 
acordo com o cronograma estabelecido. Um profissional de colocação do setor de tecnologia 
disse que Cook assumiu mais responsabilidades pertinentes ao diretor-presidente, como 
negociar com a AT&T, única operadora dos Estados Unidos que vende o popular iPhone. 
 
O cargo de Cook não mudou enquanto Jobs estava ausente - ele não passou a ser chamado de 
diretor-presidente interino. Mesmo assim, a empresa já recorreu duas vezes a Cook para 
comandá-la. Ele já tinha chefiado a empresa por dois meses em 2004, quando Jobs se 
recuperava de uma cirurgia para extrair um tumor maligno do pâncreas. 



 
Cook entrou na Apple em 1998, vindo da Compaq Computer Corp., para consertar a então 
problemática cadeia de fornecedores da empresa. No ano fiscal de 1997, a Apple enfrentava 
problemas com excesso de estoque e prejuízos de mais de US$ 1 bilhão. Cook foi crucial para 
fechar fábricas e terceirizar a produção. 
 
"Ele transformou uma empresa à beira da falência numa empresa que gera uma quantidade 
absurda de lucro", diz Charlie Wolf, analista da Needham & Co.  
 
Quem conhece Cook diz que sua personalidade difere totalmente da de Jobs. Enquanto Jobs é 
famoso pelo temperamento forte e hábil participação nos eventos públicos da empresa, Cook é 
polido, discreto e prefere ficar nos bastidores. 
 
Pessoas que conhecem Cook dizem que ele adota uma abordagem equilibrada em relação a 
Jobs. Se o diretor-presidente dá um chilique, "é o jeito do Steve", diz um conhecido, que 
descreveu Cook como "muito pragmático e disciplinado". A pessoa disse que Cook também não 
tem medo de dar sua opinião sobre novos produtos, área conhecida por ser a preferida de 
Jobs. 
 
"Uma das maiores forças (de Cook) é que ele é muito equilibrado e isso lhe permite ser um 
grande administrador e negociador", diz Avie Tevanian, ex-executivo da Apple que já chefiou a 
divisão de engenharia de software. 
 
Apesar dos milhões de dólares em ações que recebeu da Apple, Cook, natural do sulista Estado 
de Alabama, preserva um estilo de vida humilde e mora numa casa alugada em Palo Alto, na 
Califórnia. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 jun. 2009, Finanças, p. C4. 


