
Biografia mostra Jobs gênio do marketing 
Walter Isaacson hesitou em aceitar pedido do fundador da Apple, em razão de ser jovens e dos altos e baixos da carreira 

Obra mostra que Jobs 
fez sequência genética 
do DNA do seu 
tumor, exame que 
custou US$ 100 mil 

MARION STRECKER 
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Imagine um cara tão inte-
ligente e tecnológico adiar a 
cirurgia do câncer em favor 
de tratamentos alternativos e 
naturebas, porque não que-
ria ter seu corpo aberto. 

Esse era Steve Jobs: filho 
adotado, criança-problema e 
talento criativo, que não ter-
minou nenhuma faculdade, 
amava eletrônicos, fazia mo-
lecagens como grampear to-
dos os cômodos da casa da 
família para ouvir num hea-
dphone, ou coisas encanta-
dores como criar shows de la-
ser acoplados às caixas de 
som nas festas juvenis, mas 
não sabia escrever programas 
de computador. 

Entretanto, ele criou com 
um amigo mais velho e enge-
nheiro genial chamado Ste-
phen Wozniac, o que veio a 
ser a empresa mais valiosa do 
mundo. E mudou profunda-
mente a maneira como as 
pessoas lidam com computa-
dores e com entretenimento. 

E, quando resolveu tratar 
cientificamente sua doença, 
não poupou esforços nem 
despesas, incluindo fazer a 
sequência genética do DNA 
do seu tumor, exame que cus-
tou US$ 100 mil. 

A biografia que acaba de 

sair ("Steve Jobs") é um livro 
de encomenda, escrito por 
um biógrafo que hesitou em 
aceitar o pedido do biografa-
do. Hesitou pelos altos e bai-
xos da carreira de Jobs, além 
do fato de ele estar vivo e ser 
relativamente jovem. 

Mas Walter Isaacson co-
nheceu Steve um pouco mais, 
ficou impressionado com sua 
tenacidade, soube da doen-
ça e acabou aceitando a in-
cumbência com a promessa 
cumprida de que Jobs não le-
ria nem censuraria o livro an-
tes de sair. Exceto a capa, que 
Jobs pediu para ver, não gos-

tou e devolveu com contra-
proposta. 

Jobs também era um gênio 
do marketing, escrevendo 
pessoalmente peças publici-
tárias e supervisionando de 
perto não apenas a criação 
dos produtos da Apple e seu 
departamento financeiro, co-
mo até mesmo o design das 
lojas. Dizia que produtos qua-
se bons não eram bons. Que 
ele queria apenas produtos 
insanamente bons. 

0 livro foi feito com base 
em cerca de 40 conversas en-
tre os dois nos últimos anos, 
além de uma centena de en-

trevistas com familiares, ami-
gos, adversários, concorren-
tes e colegas. 

ESCOLA 

Sabemos então detalhes 
como os problemas que cau-
sava na escola primária, zo-
ando com colegas e professo-
res, a forma como uma pro-
fessora soube seduzi-lo a es-
tudar, subornando-o com pi-
rulitos e dólares em troca de 
exercícios extras de matemá-
tica. Depois a escola reco-
mendou que ele pulasse dois 
anos para a frente, mas o pai 
só aceitou que pulasse um. O 

que o obrigou de qualquer 
forma a conviver com alunos 
mais velhos que ele. 

Transferido para outra es-
cola, conviveu com gangues 
e sofreu bullying, ajudou a 
pôr explosivo na sala de aula 
e outras desgraças que, lá pe-
las tantas, o fez implorar ao 
pai que o mudasse de escola. 
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Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 25 out. 2011, Mercado, p. B5.




