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Nas últimas semanas assistimos a uma comoção mundial com o
falecimento de Steve Jobs. Muito já foi escrito sobre a Apple e o
seu presidente anterior, numa produção inédita de conteúdos
sobre um líder da atualidade. Considerado o pai do PC e da era
digital, Jobs tem sido apelidado de mágico, gênio, visionário e é
comparado com gigantes da história da humanidade.
Interessa-me hoje refletir sobre o modelo de negócio da Apple, que designarei de “Applenomics”, reconhecidamente único e muito bem-sucedido. Em pouco mais de 10 anos, a maçã de
Jobs foi capaz de passar de uma empresa quase falida para a empresa mais valiosa do mundo. Na última sexta-feira, o valor da
da Apple na bolsa atingia US$ 391 bilhões, enquanto a ExxonMobil, que já foi a empresa mais valiosa do mundo e atualmente
é a segunda, chegava aos US$ 379 bilhões.
Julgo que há quatro elementos distintivos no modelo de negócio
da Apple, no “Applenomics”: um CEO-estrela, produtos-experiência, um design de sedução e uma inflação de desejo.
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Ainda sobre Steve Jobs
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A Apple foi a primeira empresa a conseguir
convergir tecnologia, arte e humanidades
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Steve Jobs foi aquilo que poderíamos chamar de CEO-estrela. Estrela pelo brilhantismo da sua visão inspiradora do futuro, pelo brilho diferenciado que colocava em todas as suas aparições públicas,
mesmo depois de gravemente doente. Estrela também pela popularidade e afeto que ganhou nos quatro cantos do mundo, longe dos
estereótipos usuais dos CEOs das grandes corporações americanas. Dar um “google” do seu nome significa ter acesso a mais de
200 milhões de referências distintas.
O modelo de negócio da Apple é muito feliz na forma como conseguiu transformar momentos tecnológicos em experiências únicas. A Apple foi a primeira empresa tecnológica que conseguiu verdadeiramente fazer convergir tecnologia, arte e humanidades.
Os i-produtos são mais do que a função para a qual foram concebidos, são acima de tudo uma experiência. O iPhone, por exemplo,
mudou radicalmente a forma como as pessoas acessam conteúdos
na web, ouvem música ou simplesmente fazem ligações.
O outro elemento diferenciador da Apple é aquilo a que chamo
de design de sedução. A Apple converteu-se na maior empresa de
moda do mundo. O design dos seus produtos transformou a “maçã mordida” em verdadeiros objetos de desejo. Um design orgânico, simples, humano e sensorial, que seduziu consumidores pelo
mundo fora. Há quem o compare com design alemão dos anos 50 e
60, de Dieter Rams da Braun, que seria admirado por Jobs e Jonathan Ive, vice-presidente de design industrial da Apple.
Finalmente, o outro elemento que se destaca no “Applenomics”
é a chamada inflação de desejo. A Apple gerou-a de forma magistral. A estratégia de lançamento de novos produtos e funcionalidades todos os 12-18 meses, criou um desejo contínuo de upgrades.
Acabou de ser lançado o iPad2, que tornou obsoleto o iPad e que já
abriu o apetite para o iPad3. É notável como um produto que não
existia há dois anos atrás, criou uma necessidade e uma legião de
fãs disponíveis para trocar de aparelho, sempre que se junta uma
câmera ou lhe retiram uns milímetros de espessura.
A grande questão que se levanta hoje é se a “Applenomics” é sustentável no tempo. A dependência de um CEO-estrela constitui simultaneamente um motivo de diferenciação e vulnerabilidade.
Veremos como a constelação de estrelas se ajustará. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 3

Petrobras fará melhoria ambiental na Reduc

Minas tenta atrair
fábrica da Lindt
O governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, desembarca hoje na Suíça com uma missão na bagagem: trazer uma unidade da fábrica de chocolates Lindt para o estado. O assunto será tema de uma reunião com a cúpula da
empresa em Zurich. Além da Lindt, o governador tucano visitará as empresas Holcim, ABB e
Nestlé, que já estão instaladas no estado. Ele
desembarca na Suíça vindo direto da Índia, onde estava desde o dia 8. A propósito: o ministro de Comércio e Indústria indiano, Jyotiradditya M. Scindia, vem ao Brasil em novembro trazer um relatório com as possibilidades
mais fortes de negócios entre as duas partes.
“Nossa obsessão é a geração de empregos”,
diz Anastasia, o caixeiro-viajante.

Pega de surpresa com as denúncias contra Orlando
Silva, a executiva nacional do PCdoB se reúne
amanhã, em Brasília, para elaborar uma estratégia
de reação. A primeira providência já foi tomada:
regravar a propaganda partidária da legenda, que
vai ao ar em cadeia nacional amanhã.

Lula e Temer evitam dar apoio
ao ministro Orlando Silva
Bombeiro das últimas crises ministeriais, o vicepresidente Michel Temer, do PMDB, lavou as mãos
no caso de Orlando. Ele passa a semana envolvido
em agendas externas que vão da reforma tributária,
em São Paulo, a temas religiosos, em Salvador.
Lula, que está na Espanha, também calou-se.
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●
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A Comissão de Orçamento da Câmara
está fazendo um tour pelo Brasil
para discutir o projeto orçamentário de 2012
e o Plano Plurianual 2012/2015. O grupo
já passou por Vitória e Porto Alegre.

Dirigentes do PCdoB lembram que o
policial militar do Distrito Federal João
Dias, o acusador de Orlando Silva, fez as mesmas
denúncias no horário eleitoral de Jaqueline
Roriz ano passado. Mas contra Agnelo Queiroz...

➤
●

➤
●

Aloysio Nunes Ferreira deve entregar hoje
o seu parecer sobre a criação da Comissão
da Verdade. O documento vai restringir o
período entre 1964 e 1988 as investigações.

Enquanto o ministro enfrenta o inferno
astral em Brasília, seu antecessor
no cargo, o governo do Distrito Federal, Agnelo
Queiroz, permanece em silêncio... na Suíça.

●

PRONTO, FALEI

O ex-senador Heráclito Fortes (DEM-PI)
➤ vê apenas um problema no projeto da
senadora Kátia Abreu (PSD-TO) de fazer
uma revisão da Constituição em 2014: a baixa
qualidade dos membros do Congresso.

➤
●

A petrolífera firmou o maior Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) da história do país e terá de desembolsar R$ 1,1 bilhão
para reformar a Refinaria Duque de Caxias (Reduc). ➥ P20

Fortes, que permaneceu durante 30 anos
na Casa, só não deixou claro se o problema
são os novos parlamentares eleitos em 2010,
ou os antigos, que como ele frequentam o local
desde a constituinte passada.

Mercado de pets movimenta R$ 11 bilhões

➤
●

De olho na população de 98 milhões de bichinhos de estimação,
fabricantes investem em produtos diferenciados e estimam
crescimento de 13% no próximo ano. ➥ P18

PCdoB muda propaganda
eleitoral que vai ao ar amanhã

As atividades de DJ (disc-jockey)
e produtor estão próximas de ser
regulamentadas. A Comissão de Educação,
Cultura e Esportes aprovou ontem projeto
de lei do Senado nesse sentido.

Carlos Cecconello/Folhapress

“Daqui a
pouco os
homossexuais
terão mais
direitos do
que os outros”
Do jurista Ives Gandra, reclamando da ação
do STF no processo sobre a união civil gay.

