
Phil Libin sempre teve um péssi-
mo senso de direção. É daquelas
pessoasque travam quando escu-
tam algo como “você vira à direi-
ta, segue, vira à esquerda e de-
pois à direita de novo”. A falta de
familiaridade com a bússola já
lhe causou, inclusive, um proble-
ma amoroso. Ele perdeu uma na-
morada depois de chegar duas
horas e meia atrasado para um
encontro em Boston.

O incômodo acompanhou Li-
bin durante muitos anos. Perder-
se em uma cidade e ficar estressa-
do era algo comum. Mas, há cer-
ca de dez anos, tornou-se popu-
lar o Sistema de Posicionamen-
to Global, mais conhecido pela
sigla GPS. O mapa em um apare-
lho que dava as coordenadas mu-
dou tudo. E a dificuldade de Li-
bin foi resolvida de repente.

“Aí eu pensei: por mais de 100
mil anos, pessoas com senso de
direção terrível como o meu so-
freram”, conta. “Se a tecnologia
pode resolver essa parte do meu
cérebro, o que mais pode ser

útil? O que eu posso fazer?”
O raciocínio levou Phil, um

cientista da computação forma-
do na Boston University, para as
discussões em torno da memó-
ria. Lembrar-se das coisas de ma-
neira mais inteligente, com a aju-
da de uma máquina, era
um desafio. “Quis fa-
zer algo que represen-
tasse para a memó-
ria o que o GPS re-
presentou para o
meu senso de dire-
ção.”

A ideia de usar a tec-
nologia para recuperar
lembranças não era algo tão
original, como o próprio Libin
notou na época. Mas ele persis-
tiu e formou um grupo para estu-
dar o tema. Foi quando um ami-
go o apresentou para Stepan Pa-
chikov, um empreendedor russo
bem conhecido no Vale do Silí-
cio que já refletia sobre tecnolo-
gia e memória. A empatia foi
além da troca de reflexões e do
país de origem (Phil nasceu na
Rússia e foi para o Estados Uni-
dos aos 8 anos de idade).

Pachikov, doutor em lógica di-
fusa pela Academia das Ciências
da antiga União Soviética, já ha-
via desenvolvido um software pa-

ra reconhecimento de escrita no
Newton — um palmtop produzi-
do em 1998 pela Apple, com
quem firmara um contrato milio-
nário. Em 2007, o engenheiro de
software dava continuidade a
um projeto que previa um pro-

grama para ajudar as pes-
soas a armazenar infor-

mações. O problema
dele era o esqueci-
mento (de nomes,
dados...), e a compa-
nhia que ele criou,

três anos antes, cha-
mava-se Evernote.
Era hora, para Pachi-

kov, de buscar um líder para
a empresa. Libin apareceu exata-
mente nesse momento. “Eu dis-
se: ei, esse é o cara que eu estou
procurando”, afirmou Stepan
em uma entrevista em vídeo pa-
ra o site TechCrunch no
anopassado. “Eletrou-
xe excelentes pes-
soas e veio com
umavisão mais cla-
ra sobre arquitetu-
ra de computação
em nuvem.”

Libin tinha o en-
tusiasmo e o san-
gue empreende-
d o r d e

que a companhia precisava. Seu
currículo ia de montagem de
computadores na garagem da ca-
sa dos pais, aos 17 anos de idade,
à fundação de duas empresas: a
Engine 5, que fazia software para
e-commerce e foi vendida por
US$ 26 milhões, e a CoreStreet,
de software de certificados digi-
tais.

Em 4 de julho de 2007, as equi-
pes de Libin e de Pachikov se reu-
niram. “Decidimos que em nove
meses lançaríamos o produto. E
exatamente no último dia do pra-
zo ele foi lançado”, conta Alex
Pachikov, filho de Stepan e hoje
vice-presidente de parcerias.

Ali aconteceu a recriação da
empresa Evernote, na avaliação
de Libin, que ficou com o cargo
de presidente executivo (CEO)

da empresa. Uma equipe de
13 pessoas deu vida a

um aplicativo de
bloco de notas

que conquistou
2 milhões de
usuários em
dois anos. Seu
grande atrati-
vo: fazer as no-

tas armaze-

nadas no celular aparecerem
também no computador, na mes-
ma hora.

Hoje, a sincronização das no-
tas, que podem ser guardadas
em inúmeros cadernos virtuais
(os “notebooks”), ocorre em ta-
blets e, futuramente, em qual-
quer dispositivo conectado à in-
ternet. “Estamos trabalhando
em televisão. Queremos estar
em todos os lugares”, diz Libin.

A empresa tem hoje 38 mi-
lhões de usuários, dos quais 600
mil estão no Brasil. No último
ano, o número de empregados
saltou de 85 para 230 e o de desen-
volvedores que usam a platafor-
ma Evernote, de 5 mil para 15 mil.

A sede fica em Redwood City,
no coração do Vale do Silício. Se-
guindo o padrão do Vale, no es-
critório do Evernote não há salas
especiais para funcionários se-
niores. A mesa de Libin é mais
uma em meio a várias. Pode-se
desenhar nas paredes, e as férias
são ilimitadas, desde que o fun-
cionário cumpra seu trabalho.

O objetivo das regalias é ter
uma equipe empenhada em aper-
feiçoar o bloco de notas e outros
sete produtos secundários da
empresa, entre os quais estão o
Evernote Food, aplicativo para

armazenamento de experiên-
cias com comida, e Evernote Hel-
lo, uma agenda de contatos.

A partir do bloco de notas, a
companhia quer ser o “cérebro
externo” do usuário – um lugar
em que se pode armazenar e re-
cuperar a qualquer momento in-
formações, recibos, fotos e con-
tatos. Qualquer coisa.

Porém, de acordo com o pes-
quisador Carlos Falci, que estu-
da as relações entre memória, ar-
te e tecnologia na Universidade
Federal de Minas Gerais, há uma
preocupação em delegar ao soft-
ware a função de fazer conexões
entre os assuntos.

“Isso não é exatamente um
problema, mas uma mudança na
forma de pensar como armaze-
nar coisas. Porque o jeito com
que você vai produzir sua memó-
ria é um jeito dele (do aplicativo),
e não seu”, diz Falci.

Na conferência do Evernote
em São Francisco, em agosto, Li-
bin disse não ter pretensão de fa-
zer do Evernote um produto de
inteligência artificial. O que ele
quer é contribuir para que o usuá-
rio seja mais inteligente.
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O novo iPhone se parece muito com
o seu antecessor. Claro, será um pou-
co maior e terá uma fileira de ícones a
mais na tela. Em vez do vidro na parte
posterior, o novo modelo será cober-
to com um tipo de metal – aço inoxi-
dável ou alumínio polido que, no ca-
so da versão em preto, é escurecido
em um processo químico até adqui-
rir um tom cinza. (No modelo bran-
co, não recebe nenhum tratamento.)

Outra diferença é uma nova entra-
da usada para conectar o cabo do car-
regador e outros equipamentos. Em
vez do plug de 2,5 centímetros usado
em quase todos os iPod, iPhone e
iPad desde 2003, o novo iPhone inau-
gurará um novo plug menor. Por fim,
curiosamente, a saída para os fones
de ouvido agora fica na parte inferior.

Mas é isso. Quando o CEO, Tim
Cook, anunciar o novo aparelho em
algum momento neste mês, os fanáti-
cos pela Apple vão esmiuçar todas as
mudanças, mas aposto que os usuá-
rios comuns nem vão se preocupar.
As características do iPhone atual es-
tão todas no novo modelo. Se você
desse de presente um iPhone às pes-
soas que não acompanham de perto a
evolução tecnológica, elas não reco-
nheceriam o “novo iPhone”, nem o
“iPhone 5”, e nem mesmo o melhor
iPhone, apenas o iPhone.

E isto, eu acho, explica o motivo pelo
qual sabemos tudo isto a respeito do
novo iPhone. Nos últimos meses, o 9To5
Mac.com, o iLabFactory e outros blogs
que acompanham obsessivamente a
Apple postaram imagens do novo celu-
lar. Não só conhecemos a parte de cima
e de baixo e a lateral do iPhone, como
também vários dos seus componentes.

O vazamento desses detalhes é total-
mente inusitado. Em geral a imprensa
especializada consegue uma ou duas

imagens de produtos que não foram
anunciados. Exceto quando um protóti-
po é perdido num bar, é raro ver tantas
fotos que mostram tantos detalhes. Em
maio, Cook disse que a Apple “dobraria
sigilo dos seus produtos”.

Alguns especularam que as imagens
fariam parte de uma conspiração elabo-
rada para driblar a imprensa especializa-
da. Não é tão improvável, mas acho a
tese muito rebuscada. As imagens vaza-
das correspondem à filosofia da Apple
de buscar um constante refinamento –
o novo iPhone será um pequeno aprimo-
ramento do antigo.

Não acho que a Apple esteja vazando
propositalmente as fotos do novo iPho-
ne, mas há imagens suficientes para ima-
ginarmos que ela teria parado de poli-
ciar agressivamente os lançamentos.
Por que faria isto? Não para nos confun-
dir – ao contrário, acho que ela quer que

nos acostumemos com o iPhone que já
não será uma novidade tão grande.

O próximo iPhone tem de ser impor-
tante. É o maior produto da empresa.
Para que o faturamento continue cres-
cendo, a Apple precisa vender 50 mi-
lhões de unidades no fim do ano. Então
os vazamentos seriam uma maneira de
conter as enormes expectativas que os
blogueiros criariam na ausência de ima-
gens. Seriam uma maneira de nos fazer
entender que a Apple não mataria um
grande design porque todos querem al-
go novo apenas pela novidade.

E é assim que deve ser. Num post cuja
leitura deveria ser obrigatória, o desig-
ner industrial Don Lehman destaca
que, se a Apple mudasse o design do
iPhone, só o faria por razões estéticas.
“E a Apple não tem uma preocupação
estética no design”, diz ele. Isto pode
parecer surpreendente, mas Lehman es-

tá certo. Não consigo imaginar uma
única linha de produtos em que a
Apple tenha feito uma grande mudan-
ça do design apenas pela mudança.

Em vez disso, seus mais importan-
tes avanços (iPod Mini, Nano,
Touch, MacBook Air e o iPhone) fo-
ram o resultado de tentativas de in-
troduzir novas tecnologias. Depois
do avanço inicial, ela não fez mudan-
ças radicais, e se preocupou mais
com a evolução de um design.

Além do tamanho, o que mais a
Apple poderia melhorar no design do
iPhone? Bem pouco. A Apple está
sempre procurando aperfeiçoar. E,
se já criou um produto fabuloso, mu-
dá-lo só por mudar não trará nada de
bom. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA
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‘Quis fazer algo
para ajudar a
memória do

mesmo jeito que o
GPS me ajudou’
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