
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



por Gary Marshall, da MacFormat | ilustração Britt Spencer 
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Quando T i m Cook assumiu o cargo 
de diretor-executivo da Apple em 

2011, muitos especialistas previram o 
f i m da empresa. Sem Steve Jobs, diz iam 
eles, a empresa estava condenada. Desde 
então, ela tornou-se ainda mais podero
sa. Os fãs dizem que é porque T i m Cook 
é o homem certo para o trabalho, o guar
dião da chama de Steve Jobs, mas os crí
ticos dizem que ele simplesmente ainda 
não teve tempo para fazer nenhuma bo
bagem. Quem tem razão? 

NÃO FAÇA O MAL 
T i m Cook está com a Apple desde 1998. 
Ele estava por perto quando a Apple tor
nou-se uma das empresas mais lucrativas 
que o mundo já conheceu. 

Cook é o homem que cumpriu as promes
sas de Steve Jobs. Tendo descrito o inven
tário - armazéns cheios de equipamento 
não vendido - como "fundamentalmente 
mau", Cook terceirizou a produção da Ap
ple, praticamente eliminando o inventário 

e tornando a empresa espantosamente lu 
crativa. Enquanto outras empresas de ele
trônicos lutam com margens de lucro de um 
único dígito, as margens brutas da Apple 
chegam a mais de 45%. 

O CEO da Apple também negociou acor
dos e investiu em fornecedores para ga
rantir que, quando a empresa precisa de 
componentes, ela os recebe - muitas ve
zes à custa das concorrentes, que não con
seguem obter peças nas quantidades cer
tas e pelo preço certo. Como comentou uma 
fonte interna: "Se não fosse por T im Cook, 
o iPad custaria US$ 5 mil" . A Apple pode
ria ter sobrevivido sem Cook, mas qua
se certamente não teria prosperado. Sem 
o seu domínio da fabricação e distribuição 
da Apple, a empresa não estaria se encami
nhando para se tornar a primeira corpora
ção trilionária da história. 

Tirando a mania de trabalho, T i m Cook 
(conhecido por seus emails enviados às 
4h30 da manhã) é muito diferente do ho
mem a que sucedeu. Ele é discreto e t r a n -

quilo, um homem atencioso que não se 
importa em dividir os holofotes. Quan
do revelou o iPhone 4S, em sua primei 
ra apresentação após Jobs, Cook delegou 
a maior parte da apresentação a outros 
executivos da Apple. Não se tratava de 
um medo de principiante, já que o lança
mento do novo iPad neste ano também foi 
bastante igualitário. 

Sob todos os aspectos, T im Cook é uma 
pessoa muito agradável, mas com uma 
alma de aço. Como relata a CNN, em 1998 
Cook organizou uma reunião para discutir 
um problema na China. "Isso é muito ruim. 
Alguém deveria estar na China para d i r i 
gir isso", disse ele. Meia hora depois, ele se 
virou para o diretor de operações da Apple, 
Sabih Khan, e disse: "Por que você ainda 
está aqui?". Khan não precisou de outra i n 
direta para entender o recado e pegou o pró
ximo voo para a China. 

Uma coisa que Cook não faz, porém, é 
perder a calma. Comparado a ele, Steve 
Jobs era o Incrível Hulk. 
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HULK E S M A G A 

Muito embora, até onde se saiba, Steve Jobs 
nunca tenha ficado verde ou esmagado um 
tanque, seus acessos de raiva eram famosos. 
Mas será que funcionavam? A tendência de 
Jobs por gritar e mesmo humilhar seus em
pregados não é necessariamente a razão pela 
qual a Apple tem tanto sucesso. É possível que 
a empresa prosperasse apesar do comporta
mento de Jobs, e não graças a ele. 

Não há dúvida de que a autoconfiança de 
Steve Jobs fez muito bem à Apple. Ela le
vou a empresa de uma garagem para a lista 
das mais poderosas, e a insistência de Jobs 
na perfeição fazia com que, quando ele pe
dia o impossível para os engenheiros da Ap
ple, eles o realizassem. Todavia, embora 
seus instintos costumassem estar corretos, 
seu comportamento petulante atraiu mui
tos inimigos. A Apple é tão odiada quanto é 
amada e, em muitos casos, é culpa de Jobs: 
esse Jobs que atacou os ambientalistas que 
disseram que a Apple poderia demonstrar 
mais cidadania; o Jobs que nem ligava para 
os possíveis trabalhadores explorados; o 
Jobs cuja resposta para preocupações genu
ínas era fingir que elas não existiam; o Jobs 
que era um valentão com um ego do tama
nho de um planeta. 

T im Cook não é assim, e embora os ne
gócios não sejam um concurso de popula
ridade, os chiliques jobsiawos nem sempre 
funcionavam. Veja o Android, por exemplo, 
um "p***a de um produto roubado" contra o 
qual Jobs jurou uma "guerra termonuclear". 
"Eu vou até o meu último suspiro se preci
so for, eu vou gastar cada centavo dos 40 bi 
lhões de dólares que a Apple tem no banco, 
para corrigir esse erro... vou destruir o An
droid", Jobs disse, com muita raiva, a seu b i 
ógrafo Walter Isaacson. 

E como vai essa guerra? ASamsung-uma 
das maiores entusiastas do Android - é atual
mente a empresa que mais vende smartpho-
nes no mundo, e a Apple vem perdendo tantos 
processos legais quanto os ganha. 

A guerra de Jobs é impossível de se ven
cer, e T i m Cook sabe disso. É por isso que 
ele vem negociando com a Samsung para 
terminar os contínuos processos entre as 
duas empresas. Em uma conversa com ana
listas financeiros durante a divulgação dos 
resultados de abril, Cook disse: "Sempre 
odiei litígios, e continuo a odiá-los... prefiro 
um acordo a uma batalha". Porém, isso não 
significa que ele seja um molenga: "O pr in-
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cipal é que a Apple não se torne a única de-
senvolvedora do mundo. Precisamos que 
as pessoas inventem suas próprias coisas", 
completou. Mas, ao contrário de Jobs, ele 
não está em uma cruzada anti-Android. Se 
a política da retaliação não está ajudando a 
Apple, Cook vai acabar com ela. 

UM CARA LEGAL 
Cook não é simplesmente mais amigá
vel que Jobs. Ele também é mais generoso. 
Em fevereiro, ele informou à equipe da Ap
ple que doara US$ 100 milhões da empresa 
para instituições beneficentes, sendo US$ 
50 milhões para hospitais e outros US$ 50 
milhões para a Product Red. A Apple agora 
elevou as doações de seus empregados para 
a caridade a US$ 10 m i l por empregado por 
ano, e também parece mais caridosa com 
seus funcionários e investidores: sob os 
auspícios de Cook, a Apple introduziu o pa
gamento de dividendos para os acionistas 
e grandes descontos na compra de produ
tos para os funcionários. É um grande con
traste em relação a Steve Jobs, que, segun
do se conta, disse aos empregados que dar 
dinheiro para caridade era perda de tempo. 
Ele também acreditava que os dividendos 
eram um dinheiro desperdiçado, que pode
ria ser mais bem gasto pela empresa na fa
bricação de novos produtos. 

A questão dos dividendos mostra outra 
diferença entre Jobs e Cook. Em um a r t i 
go para The Street, J im Cramer foi um dos 
diversos analistas que disseram acreditar 
que o senso de oportunidade de Cook era 
terrível. "O que me incomodou é que este 
era um f i m de semana muito especial para 
a Apple, o f i m de semana em que o iPad che
gou às lojas, e... os dividendos roubaram a 
atenção da verdadeira história, um novo 
dispositivo que, em minha opinião, vai to
mar a América de assalto". Jobs, isso é cer
to, não deixaria que algo assim acontecesse. 

Em maio, T i m Cook realizou algo de que 
Jobs fora incapaz: transmitir o fardo de 
atualizar o Java para a Oracle. Jobs passa
ra anos tentando persuadir a Oracle a assu
mir a responsabilidade pelo Java no OS X. E 
agora, no rastro do Trojan Flashback, T i m 
Cook conseguiu exatamente isso. 

Portanto, T i m Cook é um cara inteligen
te. Mas será que ele é bom com produtos? 
Em uma entrevista para aForbes, o ex-vice-
-presidente do departamento de engenha
ria da Apple, Max Paley, disse que a cultu-

QUANDO STEVE DIZIA NÃO 
É importante encarar as recusas de Ste
ve Jobs com uma certa desconfiança, pois 
muitas vezes ele desprezava produtos que 
a Apple acabaria fabricando. Ele desprezou 
os tablets ("As pessoas querem teclados"), 
os celulares ("Não achamos que teríamos 
sucesso no negócio dos celulares") e os 
eBooks ("Ninguém mais lê hoje em dia"). Se 
Jobs recusou os tablets de 7 polegadas e o 
design da Apple TV, talvez seja porque eles 
não fossem bons para aquele momento. 

A ideia de que Jobs não teria lançado o 
iPhone 4S também é estranha, pois ele ain
da estava envolvido em seu desenvolvi
mento. A Apple já fez atualizações incre
mentais: o iPhone 3GS foi uma atualização 
pequena do 3G. E as preocupações quanto 
à capacidade da Apple de criar mais produ
tos fantásticos é um insulto a Jonathan Ive 
e sua equipe de designers. 

T i m é o homem certo para dirigir a Ap
ple? Talvez as melhores pessoas para se 
perguntar isso sejam as que trabalham lá. O 
site de carreiras americano Glassdoor pes
quisou os empregados das empresas mais 
importantes e, em março, a equipe da Apple 
deu a T i m Cook uma taxa de aprovação de 
97%, colocando-o acima de qualquer outro 
CEO na indústria da tecnologia. Isso sugere 
que quando Cook prometeu defender o lega
do de Jobs, ele estava falando sério. 

T i m Cook é comedido enquanto Jobs era 
explosivo; Cook é humilde e Jobs era arro
gante. Mas eles compartilham um atributo 
fundamental: uma paixão genuína pela Ap
ple, seus produtos e seus clientes. 

ra da empresa está mudando. "Me disseram 
que qualquer reunião de importância ago
ra é comandada pelo gerenciamento de pro
dutos e de fornecimento global", disse ele. 
"Quando eu estava lá, eram os engenheiros 
que decidiam o que queríamos, e era tarefa 
dos gerentes de produtos e de fornecimento 
fazer com que aquilo acontecesse. Ocorreu 
uma mudança de prioridade". 

P R E O C U P A Ç Õ E S PRINCIPAIS 
Os observadores da Apple têm duas preo
cupações: se Jobs deixou a Apple com ideias 
de produtos suficientes para manter a em
presa no topo por mais alguns anos; e, se 
Cook pode ser um gênio quando se trata de 
negócios, talvez isso não seja verdade no 
que toca aos produtos. O medo é que, quan
do os produtos previstos por Jobs acaba
rem, esse será o f i m da Apple que conhece
mos e amamos. 

Os críticos mais ferrenhos dizem que os 
indícios de problemas futuros estão dian
te de nossos olhos. Os maiores produtos 
da era Cook até agora, o iPhone 4S, o novo 
iPad e a mais recente Apple TV, são atuali
zações pequenas de produtos existentes e, 
se os rumores sobre o iPad m i n i estiverem 
corretos, isso quer dizer que Cook esta
ria aprovando produtos rejeitados por Ste
ve Jobs. Elejá deu sinal verde para a nova 
interface da Apple TV que, de acordo com 
o antigo engenheiro da Apple TV Micha-
el Margolis, fora "jogada no lixo há cinco 
anos porque Jobs não tinha gostado. Agora 
não tem mais ninguém na Apple para d i 
zer 'não' para um design ruim". 
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Text Box
Fonte: Mac+, São Paulo, n. 75, p. 45-50, ago. 2012.




