




A Apple atual é resultado de uma metamorfose
que começou com a volta de Steve Jobs à empresa,
em 1996, após 11 anos de ausência. A companhia
de Cupertino, Califórnia, sempre teve seus fãs e
sempre foi marcada pela inovação. Mas, até o final
dos anos 90, ela era vista por muita gente como
fabricante de computadores de nicho, apreciados
sobretudo por designers e artistas. Durante anos,
os Macintosh mal apareciam nas estatísticas de
participação no mercado. Além disso, em várias
ocasiões, a turma da maçã tropeçou em produtos
que fracassaram, como o Lisa, o Newton e o Pippin
[veja o quadro 10 maçãs azedas). Não faltaram ru-
mores de que a empresa seria comprada por algu-
ma corporação maior, como a Sony, a Disney ou a
Sun. Pelo menos no caso da Sun (hoje pertencente
à Oracle) a compra quase aconteceu, como já reve-
lou Bill Joy, um dos seus fundadores. Na época,
Scott McNeally, o CEO da Sun, no seu mais autên-
tico estilo provocador, entrou numa convenção
para analistas de mercado, em Los Angeles, mor-
dendo uma maçã. E afirmou: "Isto é tudo o que te-
nho a dizer sobre a Apple".

De volta ao comando da empresa em 1996, Jobs
começou injetando ousadia na linha Macintosh,
que ganhou gabinetes coloridos e transparentes,
além de formas arredondadas incomuns. Em se-
guida, liderou o desenvolvimento do produto que
iniciaria a transformação da fabricante de compu-
tadores em fornecedora de produtos de entreteni-
mento — o iPod. Desde 2001, 250 milhões de iPod

foram vendidos. Na loja de músicas iTunes, que
entrou no ar em 2003, foram feitos cerca de 10 bi-
lhões de downloads, o que dá à Apple a liderança
na venda de música na internet. A Apple deixava
de ser apenas uma fabricante de tecnologia para
virar uma empresa de mídia. A mudança de foco
seria formalizada em 2007, com a alteração do
nome da empresa de Apple Computer para sim-
plesmente Apple. Hoje, os micros Macintosh e os



MACINTOSH PORTÂBLE (1989)
0 primeiro Mac portátil pesava 7,2 quilos e usava
uma bateria similar à dos automóveis

PROCESSADOR POWERPC (1992)
IBM, Apple e Motorola tentaram durante 14 anos,
mas nem arranharam a liderança da Intel

NEWTON(1992)
0 tosco sistema de reconhecimento de escrita desse
PDA pioneiro foi seu calcanhar de aquiles

MACINTOSH TV (1993)
Cruzamento de computador com TV, não cumpria
bem nenhuma das duas funções

periféricos como impressoras e dispositivos de
rede são fonte de apenas 36% da receita da Apple.
Uma parcela muito maior, de 59%, vem do iPhone,
do iPod e da iTunes Store. Mas não é só isso. En-
quanto as vendas de computadores encolheram
3% no ano passado, as de produtos de entreteni-
mento cresceram 31%. Essa tendência deve conti-
nuar, de modo que os computadores serão cada
vez menos importantes para a Apple.

0 mais recente dos acertos da Apple, o iPhone,
levou-a a conquistar 14% do mercado de smart-
phones em menos de três anos, segundo os núme-
ros divulgados pelo Gartner Group. Só no ano pas-
sado, 25 milhões desses celulares foram vendidos.
Em 2009, o iPhone tomou, do Windows Mobile, o
terceiro lugar em volume de vendas entre as plata-
formas de smartphones. Agora, o celular da maçã
fica atrás apenas das plataformas Symbian (46,9%
do mercado) e Blackberry (19,9%).

Maquina de lucrar
Embora não seja a maior fabricante de celulares, a
Apple é a que ganha mais dinheiro. Quando se con-
sideram todos os tipos de celulares, sua participa-
ção no mercado mundial é de meros 2,5%. No en-
tanto, em valores absolutos, seu lucro com o iPhone

QUICKTAKE100 (1994
A câmera digital da Apple não permitia visualizar
as fotos e nem apagá-las da memória

PÍPPIN (1995)
0 Pippin podia ser visto como um micro barato,
ou como um console para jogos caro demais

20TH ANNIVERSARY MACINTOSH (1997)
Custava 7 499 dólares, mas as vendas foram tão
ruins que a Apple baixou o preço até 1 995 dólares

POWER MAC G4 CUBE (2000)
0 elegante Cube era mais caro que outros Mac de
configuração similar e ainda não vinha com monitor



no terceiro trimestre de 2009 foi 45% maior que o da
Nokia, a número um em volume. Esse valor faz par-
te de um estudo divulgado no final do ano passado
pela empresa americana Strategy Analytics. 0 estu-
do diz que a Apple conseguiu essa enorme lucrativi-
dade por meio de "volumes expressivos, preços al-
tos e controle de custos cuidadoso."

Uma razão por que os custos da Apple são baixos
é que ela oferéce um único produto nessa área, con-
tra dezenas de modelos da Nokia. Outra estratégia
adotada pela empresa para baixar custos é se con-
centrar nos países ricos. A Apple faz cerca de 90%
dos seus negócios nos Estados Unidos, na Europa e
no Japão. Das 284 lojas Apple Store, 283 estão nes-
ses lugares e na Austrália. A única unidade num
país em desenvolvimento é a de Pequim, na China. É
o contrário da Nokia, que tem 59% das suas vendas
distribuídas pela Ásia, África e América Latina.

Naturalmente, os preços altos de que fala a
Strategy Analytics só são possíveis porque uma
parcela dos consumidores está disposta a pagar
mais para ter um smartphone com o símbolo da
maçã. Mas essa preferência não é unânime. Na lis-
ta mais recente das marcas mais valiosas, divulga-
da em setembro do ano passado pela empresa In-
terbrand, a Apple aparece em vigésimo lugar. Está
à frente de gigantes como Sony e Philips, além da
rival Dell. Mas perde para IBM, Microsoft, Nokia,
Google, Intel e Samsung — marcas que parecem
ter aceitação mais ampla no mercado global.

Como era de se esperar, os ganhos elevados
que a Apple tem com o iPhone se repetem na linha
de computadores Macintosh. A empresa america-
na Caris & Company calculou que a turma de
Cupertino tem um lucro bruto de 340 dólares em
cada Macintosh que sai das lojas. Isso é entre duas
e três vezes o que lucram os grandes fabricantes
de PCs com Windows por unidade vendida. Natu-
ralmente, esse é o tipo de informação que faz sor-
rir o mercado financeiro.

No dia 25 de janeiro, a Apple anunciou os melho-
res resultados financeiros trimestrais em seus 34
anos de história. A empresa viu seu faturamento
crescer 32%, e seus lucros 50% em comparação
com o mesmo período do ano anterior — e isso num
ano de crise. Como destacou Steve Jobs, quando se
projeta o faturamento trimestral da companhia para
o período de um ano, chega-se a uma receita anual
de mais de 50 bilhões de dólares. Se a cifra se man-
tiver, a Apple estará chegando perto da Microsoft,
que faturou 58 bilhões de dólares em 2009.

Existe Apple sem Jobs?
Enquanto os executivos da Apple cruzam os dedos
pelo sucesso do iPad, outros desafios aparecem no
horizonte da empresa. Manter a linha Macintosh
atraente é um deles. A publicidade da Apple procu-
ra passar a imagem de que os PCs são chatos, en-
quanto os Mac são divertidos. Para quem gosta de
jogos, porém, isso é mais que discutível, já que



muitos dos títulos populares que rodam no PC não
funcionam no Mac. A Apple também diz que o Mac
é mais seguro, já que não sofre a ação dos progra-
mas nocivos criados para o Windows. Mas isso não
garante, na prática, que o usuário de Mac terá me-
nos problemas de segurança que o de PC. A ESET,
produtora do antivírus N0D32, pesquisou o assun-
to nos Estados Unidos no início do ano. Ela confir-
mou que a maioria das pessoas acredita que o Mac
é mais seguro que o PC. Talvez por isso, os adeptos
da maçã tendem a ser mais descuidados. Anali-
sando os registros de incidentes de segurança, a
ESET verificou que o usuário de Mac é vítima mais
frequente de fraudes online que o de Windows.

Outra óbvia dificuldade da Apple é a sucessão de
Steve Jobs. Enquanto Bill Gates já se dedica a ativi-
dades filantrópicas longe da Microsoft, Jobs conti-
nua sendo o centro da companhia que fundou. To-
das as decisões importantes são tomadas por ele,
muitas vezes desprezando as análises e seguindo
apenas sua intuição de homem de negócios. Dono
de uma tenacidade notável, Jobs vem sofrendo há
anos com problemas de saúde que provocam aba-
los na cotação das ações da Apple. Em duas oca-
siões, em 2004 e 2009, ele foi substituído por Tim
Cook, o CTO da empresa, enquanto esteve afastado
para tratamento médico. Visto como discreto e de-
talhista, Cook parece ter pouco em comum com o
egomaníco Jobs. Mas será que alguém neste pla-
neta tem algo em comum com Jobs?
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