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O fim de uma era. Steve
Jobs, em uma de suas
últimas aparições em
público, no ano passado

Julho de 1976

Abril de 1977

é o marco zero da
fundação da Apple

é lançado e, com ele,
nasce o computador
pessoal como
conhecemos hoje

Apple 1

1983

Jobs contrata John Sculley, que
trabalhava na Pepsi Co. Sculley,
depois, levaria à saída de Jobs da
Apple
NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO,
FEZ A PERGUNTA QUE VIROU UM
CLÁSSICO:
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iBook

1984

Nasce o
Macintosh

A PESSOA VAI NA
LOJA, COMPRA O
COMPUTADOR,
DESEMPACOTA,
LIGA NA TOMADA E
COMEÇA A USAR
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A linha iBook (19992006) e foi uma tentativa
da Apple de produzir
computadores baratos
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iPod

Finalmente você
poderá carregar
mil músicas no seu
bolso, ele disse ao
apresentar o iPod,
não o primeiro
mas o mais famoso
dos MP3 players da
era digital
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2001

1997

Jobs vira CEO
da Apple, cargo
que ocupou até a
semana passada

1998
iMac
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ut

Você prefere
passar o resto da
sua vida vendendo
água com açúcar
ou quer uma
chance de mudar o
mundo?

é

A história da Apple é também a
história de como Steve Jobs
conseguiu vender, com estilo,
produtos que nem sabíamos
que precisávamos. Veja alguns
pontos altos desta trajetória

Apple 2

2003

1996

Jobs sai da Apple e funda a
NeXT, outra empresa de
computadores, desta vez
voltados para educação e
para o mercado financeiro

Apple manda
Sculley embora e
traz Jobs de volta
comprando a
NeXT

Fácil de instalar e todo constrito
à tela, o iMac foi o produto que
simbolizou a volta de Steve Jobs à
Apple, em 1996. Dois anos depois,
ele lançava a linha de
computadores coloridos, sonho
de consumo nos anos 2000

iTunes

A

A iTunes Store foi por muitos
anos a única opção de venda
legal de música digital. E
assim, a Apple entrou no
mercado musical

2006

Embalagem
do iPod

2007

iPhone

Além de reapresentar o
conceito de smartphone,
ele também lançou a
economia dos
aplicativos, disponíveis
na App Store
FONTE: HELOISA LUPINACCI E RAFAEL CABRAL

2010

2008

iPad

MacBook Air

O computador
simbolizou a busca
da Apple por
produzir
computadores cada
vez mais finos e com
designs inovadores

2009

Magic Mouse
A Apple lançou o mouse
com superfície multitouch.
A empresa foi pioneira no
uso do mouse em escala
comercial, já em 1983

A Apple tem mais de 3 mil patentes. 313
delas citam Steve Jobs entre os
inventores
No último dia 10, a Apple se tornou a
maior empresa do mundo, passando a
Exxon. A empresa valia US$ 337
bilhões contra US$ 331 bilhões
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