
teve Jobs reinventou sucessivas 
vezes a indústria digital. M u 
dou para sempre pelo menos 
três setores inteiros: o da com

putação pessoal, o da música e o dos 
celulares. Nos anos 70. com o Apple I I . 
antessala do Mac, pôs em nossas mesas 
um precursor do desktop com a cara 
que conhecemos hoje. Revirou a indús
tria da música, a partir de 2001, com o 
tocador iPod e ao matar a pirataria e a 
contratação, com canções baratas ven
didas pelo iTunes. Em 2007, ao lançar 
o iPhone. fez com que os aparelhos 
portáteis que o precediam virassem 
monstrengos quase inúteis, de um tem
po em que os telefones eram usados 
apenas para ouvir e falar. Ah , e pouco 
tempo antes de morrer ele ainda criou 
do zero um novo mercado, com o iPad. 
Era uma extraordinária chacoalhada 
atrás da outra, e ficamos todos mal-
acostumados com tanta inovação. A 
morte de Jobs. em outubro do ano pas
sado, impôs uma indagação: depois de
le, do gênio criativo e hiperativo. a má
gica terminaria? 

Talvez sim, é o que indica o iPhone 
5, anunciado com estardalhaço na se
mana passada, mas incapaz de provocar 
os suspiros de empolgação que acom
panhavam as glamourosas apresenta
ções de Jobs, incontornáveis festas de 
marketing. O novo executivo da empre
sa, T im Cook, um administrador discre
to e competente que imita o antigo che
fe na camisa preta e calça jeans, mas 
está a anos-luz do carisma de seu ante
cessor, não esconde de ninguém que é 
impossível emular Jobs. Um bordão re
petido pelos funcionários da Apple nos 
corredores da empresa, em Cupertino, 
dá o tom do novo tempo ante os recen
tes lançamentos: "É uma evolução, e 
não mais uma revolução". 

O iPhone 5 tem novidades interes
santes, mas não invenções. Ele vem co
nectado à rede 4G da telefonia celular, 
que acessa a internet dez vezes mais rá
pido (algo que concorrentes, como a 
Samsung, já tinham feito). A tela é de 4 
polegadas, maior que a de 3.5 do 4S 
(confira abaixo, em tamanho real). É 
ainda o smartphone mais fino do merca
do: sua estrutura de alumínio de 7,6 mi 
límetros é feita de material 18% menos 
espesso e 20% mais leve que o do mo
delo anterior. O celular também ganhou 
um novo cabo conector para ligar a 

computadores e tomadas: menor, resis
tente e capaz de carregar a bateria mais 
rapidamente. Só que obrigará os donos 
de smartphones e tablets da Apple a tro
car os cabos anteriores, presentes na 
maioria dos produtos da empresa, e a 
comprar adaptadores (a 30 dólares cada 
um). As transformações expressivas es
tão no programa operacional iOS 6. As 
principais: o GPS é guiado por uma 
voz, mapas de cidades são mostrados 
em 3D e a Siri . que entende os coman
dos que se diz em inglês, ficou mais es
perta. O preço permaneceu o mesmo 
— de 200 a 400 dólares nos EUA, e cer
ca de 2000 reais no Brasil. Mas há uma 
péssima notícia: a maioria das novida
des, incluindo o 4G, não funciona por 
aqui. e não estará disponível em dezem-
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bro, quando o aparelho chega às lojas 
brasileiras (veja o quadro abaixa). 

A falta de grandes novidades fez 
brotar chacota na internet. Numa delas, 
um chefão da Microsoft pergunta ao seu 
par da Apple: "Qual é sua estratégia pa
ra vender mais?". A resposta: "Pegarei 
meu smartphone antigo e o deixarei um 
pouco maior". O tom é de decepção. 
"O iPhone 5 tem avanços, principal
mente na tela. melhor para jogos e para 
ler notícias, mas não há reviravoltas", 
diz o brasileiro Breno Masi, sócio de 
uma série de empresas que desenvol
vem aplicativos, sempre convidado a 
testar os novos softwares da Apple. 

Foi-se, ainda que temporariamen
te, o charme do tempo de Jobs, mas 
essa subtração ainda não tocou no bol

so da empresa, longe disso. Espera-se 
que 5.5 milhões de iPhones 5 sejam com
prados nos primeiros três dias de venda. 
Avaliada em 650 bilhões de dólares, a 
Apple é a companhia mais valiosa da his
tória. Há, porém, obstáculos. Em 1985, 
Jobs foi afastado da Apple por ter entrado 
em conflito com o então CEO. John Scul-
ley. que não concordava com as aborda
gens inventivas de Jobs. Em um primeiro 
momento. Sculley conseguiu aumentar o 
faturamento. Mas a falta de surpresas. 
alimento vital no setor de tecnologia, le
vou o grupo a uma brusca queda finan
ceira. Em 1996, a Apple namorava a fa
lência quando Jobs retomou a companhia 
e a reconstruiu. O risco é a história se re
petir na gestão de T im Cook, atropelado 
pela dificuldade de inovar. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 38, p. 98-99, 19 set. 2012. 




