
Contradições, raiva, criatividade,
inovação, liderança. Cabeça de
Steve Jobs promete revelar o
que há dentro do cérebro da Apple

O Fascinante Império de Steve
Jobs narra a trajetória do
fundador da Apple e conta como
ele salvou a empresa em 1990

Livro sobre a Apple mais vendido
na Amazon, Presentation Secrets
of Steve Jobs conta os segredos
do CEO para falar em público
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Talvez não exista no mundo ou-
tra empresa tão descompromis-
sada e ao mesmo tempo podero-
sa quanto a Apple, cujo funda-
dor, despótico e muitas vezes
doente,dita não só o que compra-
mos – mas como vivemos.

Estava quente no estádio de
Stanford. Os estudantes tinham
bebido, gargalhavam, por isso le-
vou um tempo até entenderem
que lá na frente um ícone do
mundo ocidental subia à tribuna
para dar um depoimento.

Ele seria tímido, diz quem o
conhece. Só se manifesta quan-
do tem algo para vender. Um no-
vo telefone (iPhone), algo plano
e maravilhoso (iPad), um novo
meio publicitário (iAd), ou quan-
do comunica, como no mês pas-
sado, novo lucro recorde: US$
3,07 bilhões, no mais recente tri-
mestre, 90% a mais do que no
mesmo período de 2009.

No mais, ele se cala e exige si-
lêncio de todos que o cercam.
Inexplicáveis são as razões que o
levaram a admitir, naquele dia
de junho, em Stanford, o que o
move, o que teme, o que pensa.
Só lá, nesta vez e nunca mais.

Ele queria contar três histó-
rias, somente, “no big
deal”, disse Steven P.
Jobs, barba e ócu-
los, cabeça ergui-
da, beca preta.
Três histórias,
nada demais.

A primeira
história trata
de ligar pon-
tos, disse Jo-
bs, e contava
c o m o s u a
mãe o deixou
para adoção,
comofoiadota-
do, como lar-
gou a faculdade,
como caminhava
quilômetros por
um prato de sopa.
Atéencontrarum ami-
go e ter uma ideia.

A segunda história
abordava o amor e a perda.
Jobs disse que aos vinte anos
encontrou o que amava, a Apple,
a obra da sua vida, e que aos trinta
foi demitido. Porém, continuou
atuando no mundo dos computa-
dores, por amor. “Às vezes, a vida
atinge você com uma pedra”, dis-
se, “não perca a fé, a única forma
de ter um desempenho grandio-
so é o amor pelo que faz”.

Isso foi poesia? Talvez ética?
Psicologia de cozinha? E a tercei-
ra história? Trata de vida e mor-
te. E é contada mais adiante.

Jobs tem vários rótulos. Guru,
gênio, ditador e dominador.

Pois Steve Jobs é considerado
diabólico, como um sociopata.
Fama que fez por merecer. Isso
fica claro logo que adentramos
seu mundo. A Apple, original-
mente uma empresa de compu-
tadores e hoje uma potência do
entretenimento eletrônico, é
um empreendimento forte co-
mo poucos e, ao mesmo tempo,
com fraquezas, que, perante sua
força, chegam a ser bizarras.

Jobs criou uma marca que é ao
mesmo tempo alternativa e ten-
dência, sonho de todo publicitá-
rio. A Apple domina o mercado
mundial da música online, con-
quistou o mercado de tocadores

e de smartphones: 8,75 milhões
de iPhones foram vendidos no
último trimestre. O iPad, mix de
telefone e laptop, foi histerica-
mente festejado nos EUA e é
aguardado com o mesmo entu-
siasmo no resto do mundo.

A Apple é talvez único em-
preendimento do mundo que há
décadas tem uma fanática torci-
da, milhões de pessoas para as
quais é sinônimo de estilo.

A New York Magazine chamou
Jobs de “iDeus”. No lançamento
do iPad, a Economist o mostrava
Jobs como um ícone católico.

Toda essa loucura tem muito a
ver com design. Os produtos Ap-
ple são sóbrios, simples, descom-
promissados. Tem a ver com co-
ragem. Poucas empresas pen-
sam tão grande quanto a Apple.
Provavelmente nenhuma reno-
vou seus princípios com tanta
frequência e profundidade.

Agora a Apple lança o iPad, o
tablet com dimensões semelhan-
tes às de uma folha A4 e espessu-
ra de um dedo. Há mais de uma
década os concorrentes ten-
tam lançar esse produto.
Todos fracassaram.
Mas o iPad é chique,
cool e rápido. É a
conhecida máxi-
ma: pegar uma
ideia disponível e

vesti-la de tal forma que as mas-
sas a consumam.

Tudo isso tem muito a ver
com tempo e estilo, como quere-
mos viver. Um iMac no escritó-
rio, um Macbook quando em
trânsito, um iPad para consumir
cultura e um iPhone para conec-
tar os eternos adolescentes: é
dessa forma que o ser humano
do século 21 quer se ver e ser vis-
to, o que já ocorre há muito tem-
po em Nova York, Tóquio, Lon-
dres, Berlim ou Hamburgo. Isto
transforma Steve Jobs, hoje com
55 anos, no filósofo do século 21.

Pois Jobs, o sedutor em sua be-
ca preta e jeans, cabeça erguida e
óculos de metal, é o homem que
define como queremos viver: ele
impõe o que podemos ter e nos
convence de que é isso o que que-
remos. Ele alterou o consumo
das massas e mudou estilos de
vida e, portanto, a cultura.

Estará Apple se tornando a em-
presa mais influente do mundo?

A primeira vez que Jobs faltou
no trabalho foi em 2004. Estava
comcâncer no pâncreas. A opera-
ção iria salvá-lo, disseram os mé-
dicos, ele viveria, no mínimo,

mais dez anos. Mas Jobs hesita-
va, o papa da tecnologia não con-
fia na medicina tecnológica. Zen
budista e vegetariano, preferia
métodos alternativos. Por nove
meses adiou a operação, enquan-
to o conselho discutia a necessi-
dade de informar aos acionistas
sobre a doença e os métodos de
tratamento. Mas o conselho ad-
ministrativo é composto de pes-
soas que veneram Jobs. Eles não
disseram nada.

Em julho de 2004, Jobs foi ope-
rado. No dia seguinte, escreveu
um e-mail aos colaboradores: es-
teve doente, com risco de vida,
mas agora estava curado.

Cinco anos mais tarde, ele fal-
tava novamente. Precisava de
um novo fígado, que, obviamen-
te, recebeu rápido. De um jovem
que, aos 20 anos, morreu em um
acidente de carro, como diz Jo-
bs. Em meados de 2009, estava
de volta ao seu reino, fazendo de
conta que tudo estava como an-
tes, mas não estava.

Jobs fazia falta e a Apple era
uma coleção insegura de jo-
vens. Se a empresa tiver que
prosseguir sem ele, diz Andy

Hertzfeld, o ‘mágico do softwa-
re’, ela se tornaria melhor, pois
seria menos temperamental e
mais planejada. A Apple poderia
reaprender algo como humilda-

de, depois de um tempo.
O chefe,normal-
mente, não gos-

ta de falar so-
bre si, muito

menos de suas
fragilidades.
Porém, naquela

ocasião, em Stanford,
quando se dirigia aos

estudantes e fazia um
discurso que parecia
uma confissão, ele con-

tava finalmente a sua
terceira história. So-

bre vida e morte.
Quando jo-

vem, disse
Jobs, ele

leu a cita-
ção: “Se vo-

cê vive todo
dia como se

fosse o último,
um dia você terá

razão”. Desde en-
tão, ele se pergunta se

faz o que quer, como se
fosse seu último dia. E caso a res-
posta for não, é preciso mudar
algo.

Ele engoliu e continuou falan-
do, que há um ano, às 7:30 esteve
em um médico, o diagnóstico:
câncer de pâncreas, incurável,
três a seis meses de vida, “ponha
as suas coisas pessoais em or-
dem”, disseram os médicos. “Eu
vivia com o diagnóstico, naquela
noite ainda faria uma biópsia”

Os médicos examinaram o tu-
mor e choraram. Uma operação
poderia talvez salvá-lo, ele seria
uma rara exceção, disseram eles.

Existe uma moral? Sempre há
uma moral. “O tempo de vocês é
limitado, não o desperdice viven-
do a vida alheia, não se deixe limi-
tar por dogmas, que são resulta-
do do pensamento de outros.
Não deixe que o barulho das vo-
zes de outros sufoque a sua voz
interna. O principal: siga seu co-
ração e sua intuição, eles sabem
o que você realmente quer ser.”

E, finalmente, encerrou o de-
poimento, com as seguintes pala-
vras: “Continuem famintos.
Continuem tolos.” /TRADUÇÃO DE

HARALD WITTMAACK

PENSE DIFERENTE

Em 1979, a Apple começa a traba-
lhar em um novo computador.
Steve Jobs logo assume o depar-
tamento de desenvolvimento e
deseja algo inédito. O Mac deve
ser da forma que seus criadores
viam o mundo. “Nós desprezáva-
mos hierarquia e estruturas”,
diz Andy Hertzfeld. “Queríamos
fazer dos computadores instru-
mentos de libertação, acessíveis

a todos”. Hertzfeld é um dos
desenvolvedores do Mac e

um dos primeiros funcio-
nários da Apple. Seu car-
tão de visita diz “o mági-
co do software”.

“Jobs é extremamen-
te fanático por pressa”,
diz Hertzfeld. “Todos
temiam-no. Seo definis-
se em uma palavra seria
controlador. Sua visão
de mundo é que as re-
gras valem para todos,
menos para ele.”

O nascimento do
Mac não foi apenas o
início de uma produ-
ção em série, “foi como

um orgasmo”. O Mac foi o pri-
meiro computador popular pro-
duzido em massa, com interface
gráfica e janelas que podiam ser
abertas umas sobre as outras. E
ele tinha um mouse. “Estava cla-
ro que no futuro todos os compu-
tadores no mundo seriam as-
sim”, disse Jobs anos mais tarde.

Em 22 de janeiro de 1984, o
Mac era apresentado em um in-
tervalo do SuperBowl. A peça pu-
blicitária, uma paródia de 1984,
foi filmada pelo diretor Ridley
Scott e é considerada por publici-
tários como talvez a melhor de
todos os tempos.

A Apple conseguiu o que a
maioria das grandes empresas
sempre tentou: carregar de emo-
ção seus produtos e de conceitos
até que os produtos se tornem
conceitos eles mesmos – Apple
seduz. Quem compra um Mac é
jovem, criativo e revolucionário:
portanto, cool.

“A Apple é movida por valores
artísticos, isso é a essência da em-
presa”, diz Hertzfeld. “Em qual
outra empresa é assim?”

STEVE WOZNIAK

1976, Los Autos, sul de São Fran-
cisco. Na garagem da família Jo-
bs, dois adolescentes chamados
Steve – camisetas, jeans desfia-
dos, pálidos – apertam parafusos
em um computador. Não falam
muito e, quando se falam, é so-
bre música e a ideia que tiveram.

Os dois largaram a faculdade
quando se conheceram, cinco
anos antes. Talvez sejam os pri-
meiros nerds da história. Juntos,
ouvem Beatles e Dylan, cons-
troem aparelhos ilegais para fa-
zer ligações telefônicas sem cus-
to e desenvolvem videogames.
Mas sonham alto e querem um
computador para todos – em
uma época em que computado-
res eram para empresas ricas e
para a CIA e custavam, no míni-
mo, US$ 100 mil.

Mas não era o mesmo sonho.
Wozniak – o outro Steve – sonha
em construir esta máquina; Jo-
bs, em vendê-la.

Wozniak já havia construído
seu primeiro computador aos 13
anos e, em 1975, provou-se revo-
lucionário quando pegou dois ca-
bos e ligou um de seus protóti-
pos a uma tela e a um teclado.

“Eu não tinha me dado conta
disso”, ri. “Mas foi a primeira vez
que alguém pressionava uma le-
tra em um teclado e a via ao mes-
mo tempo no monitor.”

No início de 1976, Wozniak
mostra a Jobs o plano de constru-
ção de um computador pessoal,
pouco maior do que uma máqui-
na de escrever. Construído com
pouco dinheiro e vendido por
muito mais. Jobs aplaude, calcu-
la e vê o que se tornará realidade.

É o nascimento da Apple. Jobs
vende sua Kombi para poder
comprar peças para o novo com-
putador. E convence Wozniak a
largar seu emprego na HP.

O Apple 1 é uma caixa de ma-
deira com uma placa e uma dúzia
de chips e é o primeiro passo ru-
mo a um mundo novo. “Steve
não construiu um único circuito
ou escreveu uma linha de um có-
digo”, diz Wozniak, “mas eu nun-
ca teria a ideia de vendê-los”.

No dia 1º de abril de 1976 fun-
dam a Apple Computer. Jobs
tem 21 anos e Wozniak, 25.

Vieram semanas sem dormir,

pois eranecessárioproduzir o Ap-
ple 1 em grande escala. Wozniak
se preocupa com a técnica, Jobs
contrata pessoas. Ele consegue
um investidor e organiza a distri-
buição de um produto para o
qual ainda não havia mercado.

Em 1977 é lançado o Apple 2.
Preço: US$ 1.298. Teclado e mo-
nitor inclusos. É o primeiro com-
putador pessoal e uma sensação
mundial, com 2 mil unidades ven-
didas. Era apenas o começo e lon-
gede ter um fim, pois agora Woz-
niak produzia sua invenção em
série. Ele inventou uma forma
de acessar o conteúdo do dis-
co e incluiu cores na tela. Jo-
bs, por sua vez, continuava a
vender a revolução.

1980. A Apple lança ações
na bolsa. Os dois tornam-se
multimilionários e popstars.
“Tudo o que fazíamos vira-
va ouro, pois não havia na-
da. Tudo era feito pela pri-
meira vez no mundo”,
diz Wozniak.

Oprimeiroatri-
to acontece
em 1984, quan-
do Wozniak
descobre que
Jobstinhacon-
seguido,naver-
dade, US$ 5
mil para o pri-
meiro projeto
comum,umjo-
go para a Atari.
Jobs havia lhe
contado que
eram US$ 700.

Traição? Er-
ro de cálculo?

W o z n i a k
abandonaaAp-
ple em 1985. Um ano depois, ele
organiza shows de rock, equipa
escolas com computadores, fun-
da outra empresa. Nada de âmbi-
to mundial. Falta-lhe a bênção?
Ou a maldade?

Vinte e cinco anos depois, Wo-
zniak ainda trabalha como fun-
cionário e vive em Los Gatos, no
Vale do Silício. “Steve trabalha
do mesmo jeito”, explica. “Vê
uma tecnologia existente e per-
gunta o que as pessoas querem
no final – e como a Apple pode
trilhar o caminho mais curto”.

ANDY HERZFELD

%HermesFileInfo:L-2:20100524:

L2 link SEGUNDA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO



3

5 6

4

A MULHER
QUE ENTENDE O HOMEM OS SOLDADOS

O ARTISTA

O INIMIGO

“Steve é como todos os gênios”,
diz Pam Kerwin, “quem disse
que Mozart foi uma boa pes-
soa?”, ri. Quando Pamela
Kerwin e Steve Jobs se conhe-
cem em 1989, ela é vice-presiden-
te na Pixar e ele não tem metas.

Jobs assume a Pixar em 1986 e
a transforma. Fundada no final
dos anos 70 como uma divisão
do império de filmes de George
Lucas, é apenas uma das muitas
empresas iniciantes na Califór-
nia. Insegura: sobreviveremos?

Jobs grita. Pressiona. É instá-
vel. Mas deixa John Lasseter, o
homem da fantasia da Pixar,
atuar e se preocupa com aquilo
que ele sabe.

Jobs vende produções da Pi-
xar à Disney. “Ele sabia nadar
com os tubarões, nós não”, diz
Kerwin. “Mas ele não é muito
bom em negociar com outros di-
retores importantes, pois aí egos
entram em conflito e ele nunca
recua. Mas quando, de jeans e
pulôver preto, vende seus
produtos como um mes-
sias, ele é brilhante. E,
neste caso, o ego não
atrapalha. O mestre
do show precisa de
um grande ego”.

Ele muda o dire-
cionamento da Pi-
xar: desenhos ani-
mados tornam-
se longa-metra-
gens. Surge o ro-
teiro de Toy
Story. Jobs pre-
para a abertura

de capital. Tudo dá certo. Toy
Story é lançado e o jardim de in-
fância que era a Pixar aos poucos
torna-se um conglomerado.

E Jobs aprende. Absorve, ana-
lisa, desmonta e remonta, pensa
adiante. Graças ao sucesso da Pi-
xar ele volta para a Apple. Dese-
nhos animados, comunicações
em rede, mídia de massas.

Ainda na Pixar, Jobs já imagi-
na uma loja virtual, na qual se
podiam comprar filmes e músi-
cas, e telefones inteligentes, pe-
quenos computadores, nos
quais música e filmes seriam uti-
lizáveis. Tudo claro, direto e sim-
ples de ser operado.

Em 1996, ele é chamado de vol-
ta para a empresa que fundou 20
anos antes. A Apple havia se tor-
nado um conglomerado sem di-
reção com muitas pessoas dizen-
do coisas contraditórias. Com
muitas vozes, a Apple não tinha
mais nenhuma. Steve percebe is-

so e nasce a atual política si-
gilo da empresa.

“Ele queria redu-
zir as vozes até que
somente um falas-
se pela Apple: Ste-
ve”, diz um dos de-
senvolvedores do
iTunes. Todo
funcionário assi-
na uma cláusula
de sigilo, que va-
le também anos
após o desliga-
mentoda empre-
sa.Às suas namo-
radas, funcioná-

rios não podem dizer no que tra-
balham – mesmo porque nem
eles mesmos sabem, pois cada
produto e cada área têm um códi-
go, números e letras. Mesmo os
mais importantes engenheiros
conhecem apenas os códigos.
Quando o produto está finaliza-
do, os que participaram conhe-
cem apenas o plano de constru-
ção, não o design.

É um pacto de alta segurança.
Todos têm um cartão codificado
para acesso ao prédio onde traba-
lham. Só Jobs nunca carrega um
cartão. Quando um porteiro não
o deixa passar, é demitido.

A política midiática é a de pura
loucura por controle. A Apple
conversa com poucos que não
constem em uma lista de críticos
amigáveis. Pode ser que este mi-
to aumente o falatório, que co-
meça quando um engenheiro dei-
xa um novo iPhone em um bar.

Existem milhares de empre-
sas no mundo que desejam de-
senvolver aplicativos para celu-
lar. Mas se a Apple decide que
apenas determinados softwares
podem ser usados, então Jobs re-
tira a base dos nerds de hoje.

Será que a Apple já não é o que
a IBM foi? Quem estará do lado
de uma companhia destas na pró-
xima crise? A prepotência não
atinge o prepotente em determi-
nado momento?

E não seria este conglomera-
do ainda mais forte se, interna e
externamente, se comunicasse
de forma adulta, ouvindo e res-
pondendo?

Jobs nunca foi infalível, como é
venerado. Ele nem sempre foi o
“melhor CEO do mundo”, como
o chama o presidente do Google,
Eric Schmidt. Por um tempo,
nem CEO ele foi.

Depois da abertura de capital
na bolsa em 1980 e do início da
expansão, o conselho adminis-
trativo da Apple quer instalar
um gestor com mais experiência
de chefia. Alguém que mostre a
Jobs como se deve dirigir uma
empresa: com seriedade.

Jobs não se defende, mas quer
participar da escolha e quer um
homem: John Sculley, da Pepsi-
Cola, especialista em marketing
e nenhuma noção de computado-
res. Por 18 meses ele assedia Scul-
ley e finalmente diz: “Você quer
passar o resto da vida vendendo
água açucarada ou quer uma
chance de mudar o mundo?”

Sculley aceita e Jobs gosta de-
le. Eles passeiam juntos e a im-
prensa os chama de a “dupla di-
nâmica”. Mas, dois anos depois,
entram em conflito. Quem tem
o poder? O fundador ou o dire-
tor? O visionário ou o sólido? O

conselho administrativo decide
por Sculley. Em 1985 Jobs aban-
dona a Apple, seu bebê, sua vida.

Sculley fica. Por mais oito
anos. “Creio ter sido um enorme
erro”, diz Sculley, em 2010, du-
rante uma notória conferência
em Nova York. Atrás dele, as ja-
nelas para o Central Park. “O
conselho deveria ter nomeado
Steve”, diz.

Por que dizer algo assim? Qual
presidente executivo diminui
seus desempenhos? Não deveria
ele contar como a empresa sob o
seu comando cresceu de um fatu-
ramento de US$ 16 milhões para
US$ 8 bilhões? “Deveriam ter
me deixado fazer o marketing,
um cargo na diretoria ou algo as-
sim”, diz Sculley. “Não teríamos
nos separado nunca”.

Jobs nunca mais falou com
Sculley. “Acho que ele nunca vai
me perdoar e eu o entendo”, diz.
Aos 71 anos, sócio de um fundo
de investimento, ele aparenta
cansaço cruzando as ruas de Ma-
nhattan. E mesmo após todos es-
ses anos, sofre com a perda do
afeto de Steve Jobs.

Ele talvez não tenha tido o ta-
lento suficiente “em conceber
produtos e conseguir ver o futu-
ro como Steve”. E em 1993, ele
também precisa deixar a Apple, a
empresa está em uma rua sem
saída, sem ideias, sem comando
e, por isso, sem chances contra a
nova estrela do mundo da com-
putação: a Microsoft.

“Por sorte, o Steve está nova-
mente aí”, diz Sculley em 2010.
O que determina um gênio, expli-
ca, é a capacidade de ver, 20 anos
antes de todos os outros, o que
se tornará padrão no futuro dis-
tante. “E é exatamente isso que o
Steve sabe. Ele provou isso com
o iPod, com o iPhone.”

É verdade. A arte de Steve Jobs
consiste em reconhecer necessi-
dades ou o potencial de ideias
prematuras e criar produtos per-
feitos. Foi assim quando ele viu
o protótipo do computador pes-
soal de Wozniak.

Isso se repetiu quando a indús-
tria fonográfica não encontrou
meios contra a troca de arqui-
vos ilegais. A Apple se tornou a
maior comerciante de música

do mundo. E quando a indústria
de celulares se mostrou incapaz
de ter um celular para navegar
na internet, veio o iPhone.

As gravadoras não se sentem
bem, mas são indefesas perante
a empresa que determina quan-
to seu produto – a música – pode
custar. Abrir mão de todo o con-
trole é o preço a ser pago pela
salvação, criada por Steve Jobs.

É uma casa igual a um computa-
dor Apple. Branca, espaçosa e
aconchegante. O homem que
nos conduz prepara uma salada
Caprese e um espaguete al Pes-
to. “Primeiro comer, depois con-
versar.” Durante o café: “E ago-
ra? O que você quer saber?”

Hartmut Esslingermistura ale-
mão e inglês. Ele é designer e, em
1969, fundou a Frog Design em
uma garagem em Altensteig, na
Floresta Negra (Alemanha).

“Design não é embalagem, é
um jeito de pensar. O design pen-
sa o produto como um todo”, dis-
se Esslinger certa vez. “Design
não é o visual e o sentido, é como
algo funciona”, disse Jobs dias
depois. “Às vezes ele ouve algo e
repete como se fosse uma ideia
sua”, diz Esslinger hoje, rindo.

Nos anos 70, Esslinger embala-
va as TVs da alemã Wega em es-
petaculares caixas de material
sintético. Nos anos 80, criava
aparelhos para a Sony. E sempre
se perguntou por que computa-
dores eram tão feios e pareciam
inimigos e masculinos demais.

Jobs liga para Esslinger. Ele
quer um designer de interface
gráfica, mas Esslinger acredita
que “às vezes as pessoas não sa-
bem o que querem”. Ele também
crê que o bom design equilibra
provocação e familiaridade, o ab-
surdo e o monótono. Por isso,
sugeriu computadores brancos.
“Branco Califórnia”, batiza. “A
indústria de computadores nun-
ca entendeu que as pessoas
criam uma relação emocional
com coisas”, diz. Obviamente Jo-

bs repetiu a frase, dias depois,
em uma conferência.

O pessoal da Frog constrói os
protótipos. Jobs deixa que eles
trabalhem. A Frog recebe US$
200 mil por mês, muito dinheiro
por algo que ninguém do Vale do
Silício leva a sério.

Vinte e cinco anos mais tarde,
nenhuma outra cooperação é
tão admirada por designers e pu-
blicitários como aquela entre Es-
slinger e Jobs. Os aparelhos ti-
nham aparência funcional e sim-
ples. “A arte sempre precisa ser
desnecessária? Não pode ser ar-
te e útil?”, pergunta Esslinger,
que hoje é professor em Viena e
escreve livros com frases como
“Ver é crer e crer é ver”.

Esslinger coloca um Blackber-
ry sobre a mesa e diz: “Todos es-

ses botões sem harmo-
nia. Aqui há uma curva
e aqui uma reta, isso é
desleixo”. Empurra o
Blackberry e acaricia o
iPhone em silêncio.

O primeiro computa-
dor desenvolvido por
Esslinger, o Apple 2c, é
apresentado a Jobs no
seu escritório, na época
em Cupertino.

São 25 modelos, todos
brancos. Jobs não parece sa-
tisfeito. “Socorro, espero
que isto funcione”, diz ele,
“não estou convencido”. No dia
seguinte a Apple vende 50 mil
unidades, é 24 de abril de 1984.
Hoje o Apple 2c, está no acer-
vo do Whitney Museum,
em Nova York.

Pamela Kerwin

A cultura na Apple é de confron-
to. O ambiente é áspero. O reino
de 34 mil empregados é organiza-
do em times de 4 a 25 pessoas.
Depois vêm diretores, vice-presi-
dentes e o universo paralelo do
conselho. Acima de todos, Jobs.

A Apple é descrita como injus-
ta, brutal, às vezes sem meta. Por
outro lado é determinada, criati-
va e movida a fantasia. Mas nin-
guém quer encontrar Jobs no ele-
vador, pois ele pergunta: “Quem
é você, em que você trabalha, por
que nós precisamos de você?”.
Ao sair diz: “Não precisamos”.

David Sobotta por muito tem-
po fez parte da Apple, até ser de-
mitido. Vendia o que era criado
em Cupertino ao Exército, à Na-
sa e a universidades. Hoje ele vi-
ve em Roanoke, Virgínia. “A inse-
gurança domina. Ninguém quer
decidir, pois uma decisão signifi-
ca que Steve pode ficar bravo”.

A Apple é uma empresa de reu-
niões que duram dias, mas nada
é decidido. “Ninguém sabe o que
vai acontecer, até o momento
em que Steve põe o pé no palco e
se dirige aos fiéis.”

São os momentos de
fama do exército Ap-
ple. Tudo gira em tor-
no desse instante.
Steve raramente
menciona nomes,
apenas diz: “Este é o
time que desenvol-
veu o iPhone, uma
salva de palmas.”

Jobs acena com
a cabeça e aplaude.

É tudo o que eles querem, esses
cinco segundos. Por isso traba-
lharam 20 horas por dia.

Após 34 anos da fundação, não
é fácil dizer o que a empresa é e
ainda mais difícil de prever o que
será no futuro: um gigante da ele-
trônica? Descobridor de produ-
tos que determinam o estilo de
vida para a era digital?

Desde o retorno de Jobs em
1997, o faturamento anual da em-
presa subiu de US$ 7 bilhões pa-
ra US$ 43 bilhões. Em 2009, o
lucro da Apple foi de 8,2 bilhões
de dólares. Um mercado domina-
do pela Apple não é melhor do
que nenhum mercado?

Pode ser. Seus concorrentes
dizem que junto do iPad vem o
fim do domínio da Apple, pois o
mercado ficará saturado. Desta
forma, a década-Apple termina-
ria, mas possivelmente isso não
ocorrerá. Mais provável é que a
próxima década-Apple seja ain-
da mais robusta do que a ante-
rior, pois a empresa terá o merca-
do na mão, como ninguém an-
tes, e que constantemente se ex-

pandirá sobre novos nichos
da vida moderna.

Possível também é
que a coisa suba mais
um pouco e então, de
forma mais abrupta, o
iMundo venha abaixo,
quando, finalmente,
Steve Jobs desaba. En-
tão ficará claro que seu
empreendimento não
está preparado para a
era Pós-Jobs.

David SObotta

Hartmut Esslinger

John Sculley

Digitais. José Carlos Lollo usou os
dedos, um iPhone e o Brushes para
fazer essas ilustrações
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