
1976
Começo
Fundação da Apple e lança-
mento do Apple 1, primeiro
computador pessoal

1984
Evolução
Lançamento do Macintosh

1985
Mudança
Depois de briga interna, Jobs
deixa a Apple e funda,
posteriormente, a NeXT

1996/97
Retorno
Jobs retorna para a Apple,
que compra a NeXT,
e reassume o comando

1998
Inovação
iMac é introduzido no
mercado

2001
Revolução
Empresa revoluciona
mercado musical com o iPod

2007
Salto
iPhone chega ao mercado

2010
Convergência
Apple lança o iPad,
em formato tablet

O s deputados Jorge Bittar
(PT-RJ) e Júlio Semeghini
(PSDB-SP) que me descul-
pem, mas não aguento

mais cotas. E esclareço, leitor: sou
amigo de ambos, respeito-os e admi-
ro-os. Mas, nesse caso, discordo total-
mente da questão das cotas que eles
defendem para filmes e documentá-
rios de produção nacional na TV por
assinatura.

Há formas mais eficazes de apoiar
a indústria e os produtores nacionais
de cinema e TV: financiamentos, fo-
mento, estímulos, incentivos e deso-
neração de impostos. E, antes de qual-
quer acusação apressada, reafirmo
minha paixão pelos conteúdos brasi-
leiros, desde que de boa qualidade.
Repito: de boa qualidade. Para o bom
filme ou documentário não faltará
mercado. Essa é a pedra de toque de
qualquer produção intelectual: a qua-
lidade.

Assim, é possível que tenhamos
que engolir outra reserva de merca-

do, sob a forma de cota de algumas ho-
ras por semana exclusivamente para
conteúdos nacionais de cinema e TV,
nos canais de filmes e documentários,
falados ou legendados em português.

O que é o PL 29. Começou há três
anos no Congresso o debate sobre a fu-
tura lei da TV por assinatura, o projeto
de lei 29/2007 (PL 29 para os íntimos).
Reconheço que o projeto tem dois inegá-
veis méritos: 1) amplia a competição no
setor, com a abertura do mercado às
concessionárias de telecomunicações;
e 2) unifica a legislação que era, até en-
tão, distinta para as três principais for-
mas de TV paga: via cabo, via satélite e
via rádio (UHF e MMDS).

Mas a Câmara dos Deputados acabou
fazendo um acordão que é, no mínimo,
retrógrado na questão das cotas. Por es-
sa e por outras razões é que tenho afir-
mado que “nunca antes neste País” o
Congresso Brasileiro teve uma oposi-
ção tão frágil, frouxa e dócil quanto nes-
ta legislatura. Nossa esperança é que o

Senado corrija o absurdo.
A face intolerável do PL 29 é o avanço

da interferência estatal no conteúdo da
programação da TV paga. Num país em
que a TV aberta está presente em 96%
dos domicílios e a TV por assinatura
não alcança mais do que 12% das resi-

dências, é absurdo que o Congresso
queira impor regras para o conteúdo
dessa televisão paga.

Meu direito. Falo como usuário, consu-
midor, aquele cidadão que, ao longo das
últimas décadas, tem pago a conta de
todos os protecionismos e cotas. Lem-
bram-se da reserva de mercado de infor-
mática que nos obrigou a comprar e a
usar computadores caros, defasados e
de baixa qualidade, de 1979 a 1992? E
tudo era feito em nome da soberania

nacional e da emancipação tecnológica
do País. O resultado foi o que vimos:
quase 20 anos de atraso tecnológico.

Uma das grandes virtudes da TV por
assinatura é oferecer a cada pessoa o
gênero e a qualidade que ela busca – den-
tro de seus padrões de avaliação e crité-
rio. É exatamente por isso que pagamos
por tudo que queremos ver, diferente-
mente da TV aberta e gratuita, que alcan-
ça toda a população.

Pessoalmente, gosto de telejornalis-
mo nacional e internacional, esportes
(Sport TV, ESPN, ESPN Brasil), filmes
de boa qualidade, bons documentários
(como os da BBC, do Discovery Chan-
nel, Animal Planet, National Geogra-
phic e outros).

Minha liberdade como telespecta-
dor, entretanto, não pode estar condi-
cionada a critérios de governo e a moti-
vações político-ideológicas. Não quero
ser tutelado em nome de qualquer va-
lor. Ninguém tem o direito de interferir
em meu direito de escolha. É algo como
incluir capítulos obrigatórios em tradu-
ção de livros, como se fazia na antiga
União Soviética.

Além disso, na TV paga brasileira há
canais que acolhem ou transmitem ex-
clusivamente conteúdos brasileiros, co-
mo o Canal Brasil, e outros, abertos, pú-
blicos, estatais e educativos.

Concordo plenamente com a impor-
tância e com a necessidade de apoiar os
produtores de cinema e TV deste País.
Mas esse não é o caminho. E olhem que
o Brasil já tem demonstrado sua voca-
ção e até exportado conteúdos de quali-
dade. Daí a reservar compulsoriamente
duas ou mais horas da programação pa-

ra conteúdos ditos nacionais é de-
mais.

Cotas para tudo. O paternalismo
populista dos cotistas está fazendo
escola e contaminando tudo neste
País. Eles, no entanto, preferem se-
pultar os critérios de mérito para fi-
xar cotas e ganhar a simpatia dos su-
postos beneficiados, sejam estudan-
tes de escolas públicas, afro-descen-
dentes, deficientes de todo tipo ou
descendentes de quilombolas. E, na
prática, há caminhos muito mais efi-
cazes de redução das desigualdades e
na ampliação das oportunidades e de
justiça social.

Nunca pensei que chegássemos a
ter cotas raciais para estudantes.
Mas temos. E há até um deputado
que pensa em uma lei que amplie o
direito às cotas – para efeito de refor-
ma agrária, financiamento da casa
própria e ingresso nas universidades
– a descendentes de quilombolas até
a décima geração. Parece piada, mas
não é.

Com isso, a maioria das pessoas
passa a subestimar o mérito, a quali-
dade e a competência. Aliás, se você
quiser uma briga com cotistas, come-
ce a falar em mérito. Qualidade, valor
e competência são, para eles, pala-
vrões. Reagem, xingando-nos de pre-
conceituosos, direitistas, elitistas e
neoliberais.

Por essa e por outras razões, o Bra-
sil ainda é um dos países menos com-
petitivos do planeta. Há sempre seto-
res que querem pegar carona no pri-
meiro ônibus que passa.

Uma religião chamada Apple
A empresa acumula seguidores fanáticos que estão dispostos a pagar caro para ter um de seus produtos, como o recém-lançado iPhone 4
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A Apple se transformou prati-
camente em uma religião nos
Estados Unidos e mesmo em
outras partes do mundo. Seus
clientes amam a empresa e
não gostam de comprar nada
dos concorrentes.

Eles demonstram uma fideli-
dade rara em relação a outros se-
tores da economia e gastam o
quanto for necessário para ter o
último lançamento da empresa
que, há algumas semanas, se
transformou na companhia com
maior valor de mercado na área
de informática, superando a gi-
gante Microsoft.

Nesta semana, da mesma for-
ma que ocorreu quando foi lança-
do o iPad alguns meses atrás, os
seguidores da Mac invadiram as
lojas para comprar o novo iPho-
ne 4. Quando um modelo desse
aparelho foi encontrado em um
bar de San Francisco, passou a
ser estudado como um “graal”
pelos especialistas em informáti-
ca. Imediatamente, os religiosos
da Apple já sonhavam em com-
prar esse novo produto. Um ver-
dadeiro seguidor possui um
iPhone, iTouch, Apple TV, Mac
Book Air e, claro, o iPad.

Como seitas religiosas, a Ap-
ple tem o seu símbolo na maçã,
segundo estudiosos do marke-
ting da empresa, que pode ser o
equivalente à cruz ou à estrela de
David. Os fanáticos pela compa-
nhia se identificam ao ver esta
marca nos seus aparelhos e al-
guns chegam a tatuá-las. “Nós so-
mos usuários de Mac, e isso signi-
fica que temos valores comuns”,
disse o psicólogo especializado
em marcas David Levine em arti-
go da revista Wired.

Ídolo. A Apple também tem o
seu guru na figura de seu funda-
dor e líder Steve Jobs. Nos anos
em que ele esteve fora da empre-
sa, a companhia perdeu impor-
tância. Seu retorno, há pouco
mais de uma década, fez a Apple
alterar a forma como o mundo
ouve música, fala ao telefone, na-
vega na internet e, com o iPad,
como lemos livros e jornais.

Seu perfil também se difere do
de outros magnatas da internet,

como Bill Gates ou os donos do
Google, com imagem de nerds
da informática. Jobs é visto co-
mo descolado pelos jovens, com
sua blusa de gola rolê preta e cal-
ça jeans. Nem mesmo o funda-
dor do Facebook, Mark Zucker-
berg, de apenas 26 anos, conse-
gue atrair a juventude como Jo-
bs. A sua apresentação no lança-
mento do iPad, em janeiro deste
ano, conseguiu o mesmo espaço
nos jornais que o discurso do Es-
tado para a União, de Barack

Obama, no mesmo dia.
“O fundador da Apple, Steve

Jobs, é visto como uma figura re-
ligiosa, uma espécie de Krishna,
do Hinduísmo. Ele lutaria con-
tra o ‘Império do Mal’, da Micro-
soft, e seu líder, o ‘Anti-Cristo’
Bill Gates”, escreveu o acadêmi-
co Russell Belk no seu estudo “O
Culto da Macintosh”, como são
chamados os computadores da
Apple, geralmente apelidados
de Mac.

Templos. Não faltam nem mes-
mo templos para a Apple, onde
as pessoas podem ver os produ-
tos da empresa como se fossem
imagens religiosas, ainda que
não os comprem. Seus vendedo-
res seguem sempre o mesmo pa-
drão e uniforme que lembra as
vestimentas de Jobs. Seriam co-
mo padres e freiras recebendo
fiéis. Em Nova York, será mais
fácil um turista ou mesmo um
morador indicar a loja da Apple
mais próxima, do que uma igreja
ou sinagoga.

Sempre de vidro, elas se locali-
zam em pontos estratégicos da
cidade. A mais antiga, considera-
da a catedral da Apple, aberta 24
horas e lotada mesmo às 4h da
manhã, fica na nobre esquina da
Quinta Avenida com a Central
Park South, diante do tradicio-
nal Hotel Plaza. Duas outras es-
tão em bairros da moda, como o
Soho e o MeatPacking. A quarta,
inaugurada há alguns meses, fica
ao lado do Lincoln Center, consi-
derado o maior centro cultural
dos Estados Unidos.

Jobs fundou a Apple em 1976 e
foi responsável, junto com seus
sócios, por fabricar o primeiro
computador pessoal. No meio
dos anos 1980, brigou com a dire-
ção e deixou a empresa, voltan-
do mais de uma década depois.
Retornou em 1997 e iniciou uma
revolução na Apple que afetou
setores como a música, a telefo-
nia e a internet.

Minimalista. Antes de seu re-
torno, a tendência nos computa-
dores e aparelhos de informáti-
ca era fabricar produtos com
uma série de botões e funções
complicadas para os consumi-
dores. Como Coco Chanel na
moda, ele optou pelo minimalis-

mo. E veio a revolução com o
iPod. Em um produto de ape-
nas um botão, ele conseguiu
permitir que as pessoas levas-
sem centenas ou mesmo milha-
res de músicas. Em seguida, foi
a vez do iPhone e, agora, o iPad,
um computador sem teclado fí-
sico.

Enquanto a Microsoft, segun-
do analistas, parou no tempo, a
Apple não para de inovar, baten-
do recordes de patentes. Aliás,

jornalistas da área de informáti-
ca, que alguns anos atrás se fo-
cavam no Media Lab do MIT pa-
ra saber qual seria o próximo
avanço tecnológico, hoje se de-
bruçam sobre os produtos pa-
tenteados pela Apple para sa-
ber como será o futuro daqui a
algum tempo.

O Google, diferentemente da
Microsoft, tem inovado. Sua
plataforma de navegação na in-
ternet, conhecida como An-

droid, recebe elogios de especia-
listas e muitas vezes é opção de
consumidores que não seguem
a “religião” Apple. Em centros
urbanos distantes de cidades da
costa, como Boston e San Fran-
cisco, os aparelhos que utilizam
o Android são bem mais popula-
res do que o iPhone. O Black-
Berry, por sua vez, dominou o
mercado corporativo pela facili-
dade de enviar e receber
emails.

Os passos da
companhia

O paternalismo populista dos
cotistas está contaminando
tudo neste País

Hipnótico. Os produtos da Apple são disputados pelos seguidores de Jobs

Cotas? Não aguento mais

● Devoção
Na internet, há
sites e blogs
usando termos
como “reli-
gião” e “culto”
para descrever
a Apple. “Um
fiel da Apple
não consegue
sentar num
café e abrir um
Dell”, diz o blo-
gueiro Lean-
der Kahne.

●✽ esiqueira@telequest.com.br
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