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Jeito “marketeiro” contrasta
com perfil técnico do atual CEO

Steve Jobs e TimCook: a real
sucessão começa agora naApple

Desde a morte de Jobs, ações da
Apple valorizaram mais de 75%
com um novo perfil de comando

O iPhone 5 foi o
último produto que
teve participação
de Jobs, mesmo
que bem antes de
seu lançamento

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

As apresentações da Apple nun-
ca mais foram as mesmas desde
que Tim Cook assumiu o posto
de CEO da empresa, em agosto
do ano passado. A camiseta de
gola olímpica preta com jeans e
tênis New Balance de Steve Jo-
bs, tão frequentes nos lança-
mentos da empresa, há mais de

um ano já não fazem mais parte
dos anúncios de novos produ-
tos da companhia. Assim, os
“shows” de Jobs deram lugar a
apresentações mais comedi-
das, mostrando que Cook não
pretende levar adiante o lega-
do do fundador quando o assun-
to são os palcos.

Cook, um executivo discre-
to, passa longe do estilo caris-
mático de Jobs. Mesmo assim,
os números mostram que a tran-

sição, até agora, foi bem aceita
pelo mercado. “Ele cometeria
um erro gravíssimo se tentasse
imitar o antecessor”, avalia Jo-
sé Carlos, da Action Coach. “É
preciso quebrar o mito e impor
o estilo dele”, afirma.

Para Carlos Ferreira, diretor
executivo da 4hunter e especia-
lista em carreira, o importante
é que Cooks esteja preparado,
mas que “em hipótese nenhu-
ma seja uma cópia”. ■ C.P.

Desde que assumiu o comando
da Apple, em agosto do ano pas-
sado, Tim Cook vem passando
por várias provas de fogo, até
agora, de forma bem-sucedida.
Desde a morte de Steve Jobs, em
cinco de outubro do ano passa-
do, as ações da companhia tive-
ram valorização de mais de
75%. As pré-vendas do iPhone
5 superaram dois milhões de uni-
dades em um único dia, mais
que o dobro de seu antecessor

(4S). Estes indícios mostram,
então, que Cook conseguiu

driblar o desafio de supe-
rar a ausência do funda-
dor da Apple e manter o
interesse na marca?

Não necessariamente.
Jobs morreu há

um ano, mas é da-
qui para frente que
Cook terá que mos-
trar a que veio. O
iPhone 5 foi o últi-
mo produto que ain-

da teve alguma participação de
Jobs, mesmo que bem antes de
seu lançamento. Jobs era a for-
ça de inovação criativa por trás
da Apple, enquanto Cook nun-
ca teve seu nome ligado à ne-
nhuma grande criação tecnoló-
gica. Agora, o atual CEO terá
que mostrar sua capacidade de
desenvolver novos e revolucio-
nários objetos de desejo como o
iPod e o iPad. E a pressão por no-
vidades será cada vez maior.

Além dos fãs da marca, Cook
tem que agradar, também, in-
vestidores ávidos por conseguir
acreditar que Jobs ainda está
“vivo” na Apple. Neste cenário,
os próximos anos serão decisi-
vos para se saber se Jobs conse-
guiu criar uma organização au-
tossuficiente ou se a sobrevivên-
cia da Apple estava diretamente
ligada à figura do fundador.

O livro “Nos Bastidores da
Apple”, de Adam Lashinsky,
que traz informações sobre a

transição da era Jobs para
Cook, mostra que o último con-
selho que Jobs deixou a seus
executivos, inclusive a Cook,
foi: “Nunca pergunte o que fa-
zer, apenas faça o que é certo”.
A frase revela o estilo que Jobs
quis deixar impresso na empre-
sa após a sua morte. Na visão
de Jobs, para criar um novo pro-
duto não basta ouvir o que o
consumidor quer, mas é neces-
sário surpreendê-lo.

“Muitas vezes, as pessoas não
sabem o que elas querem até
que você mostre a elas”, disse
ele, em 1998, em entrevista à Bu-

sinessWeek. Resta saber se
Cook terá o mesmo feeling de Jo-
bs para surpreender os consumi-
dores daqui para a frente.

Mito
“Só o mito Steve Jobs não é ca-
paz de sustentar a marca”, ava-
lia José Roberto Martins, presi-
dente da GlobalBrands, consul-
toria de marca. Para ele, se a
empresa não continuar inovan-
do e se reciclando, vai perder
mercado como aconteceu com
companhias como a Palm, que
saiu na frente com os “compu-
tadores de mão” mas não avan-
çou tecnologicamente e sur-
preendendo os consumidores.

“Com um mito por trás a mar-
ca ainda se sustenta por mais
tempo, mas mesmo assim preci-
sa inovar”, afirma Martins. A
preocupação é que a empresa
passe de inovadora para uma se-
guidora do mercado. É preciso es-
perar pelos próximos passos. ■

SteveJobs,
cujamorte

completaum
anonapróxima

semana,em
5deoutubro

Mortedo criador do iPad completa umanoe intensifica debate sobre futurodaempresa semseumotor criativo
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No Brasil, empreendedores
do mundo digital,

como Guga Stocco, VP do
Buscapé Company, pautam
suas ações inspiradas no
estilo e no legado de Jobs.

Último produto da Apple,
o iPhone 5 ainda tinha

forte influência de Jobs,
mesmo um ano após sua morte.
Verdadeiro teste do sucesso
de Tim Cook começa agora.

●●LEIA MAIS
➤➤

Habilidade de se arriscar e
preocupação com os detalhes
estão entre os itens “copiados”

Vice-presidentedeestratégia
doBuscapeCompany

“Arriscar é necessário
e eu permito que o meu
time erre em até 20%
suas decisões.
Se eles não errarem,
significa que não estão
arriscando o suficiente”

Fundadorepresidente
dositeZoom

“É preciso ter um
cuidado com o produto
de ponta a ponta.
A usabilidade é um
dos pontos principais,
e deve ser tratada
com profundidade”

Desde a morte de Steve Jobs,
cresceu o número de executi-
vos que, de alguma forma, se
inspiram no fundador da Apple
em seu dia a dia. Um dos princi-
pais “culpados” deste movi-
mento é a biografia do criador
do iPhone, escrita Walter Isaac-
son, que virou livro de cabecei-
ra de muitos profissionais da
área de tecnologia desde que
foi lançada, há um ano.

A capacidade de se arriscar é
uma das características aponta-
das pelos executivos brasilei-
ros como fonte de inspiração.
“Jobs percebeu que existia
uma oportunidade em fazer
uma disruptura no mercado de
aparelhos celulares, que estava
atrelada não apenas a ter um

celular superior, mas a um
ecossistema de negócios ao seu
redor”, diz Guga Stocco, vice-
presidente de desenvolvimen-
to de negócios e estratégias do
Buscapé Company.

E Stocco não é o único que
transformou o estilo de Jobs
em uma filosofia de trabalho.
O cuidado com a usabilidade
dos produtos é algo que inspira
Francisco Donato, criador e
presidente do comparador de
preços Zoom, que . Ele diz ter
incorporado a questão do risco
no seu cotidiano no Buscapé e,
hoje, permite que seu time ar-
risque e erre em até 20% das
decisões. “Se eles não erram
significa que não estão se arris-
cando o suficiente”, afirma. O
fato de ter sido demitido da Ap-
ple e voltado alguns anos de-
pois também chama a atenção.
“Ele evoluiu muito como líder

e voltou para transformar a Ap-
ple com aprendizados e corre-
ções de erros passados”, diz.

“Eu estava em uma reunião
definindo a cor de um botão
do site. Assim como Jobs, a usa-
bilidade é algo que analiso
com profundidade”, diz o em-
preendedor.

O executivo não acredita em
áreas trabalhando separadas den-
tro da empresa, e diz ter observa-
do isso na Apple. Donato procu-
ra manter sempre uma estratégia
unificada entre os diferentes seg-
mentos. “Não existe a estratégia
de marketing e a estratégia co-
mercial: existe uma só”, afirma.

Edson Silva, criados do Gru-
po Nexxera, companhia brasi-
leira de TI, diz se espelhar no
estilo de inovação de Jobs. O
criador do iPad acreditava que
o importante não é perguntar
ao cliente o que ele espera, e

sim surpreendê-lo. “O que im-
porta é superar as expectati-
vas”, diz Silva. Ele diz ter se
inspirado neste conceito ao lan-
çar Nexxen, criada para ofere-
cer ao mercado soluções que as-
seguram a autenticidade, inte-
gridade e validade de docu-
mentos digitais neste ano.

Embora tenha inspirado mi-
lhares de executivos e em-
preendedores de todo o
mundo, o estilo de ges-
tão de Jobs também
tem seu lado obs-
curo, que nem to-
dos aprovam.
“A Apple é si-
gilosa em
uma época
em que a
tendên-
cia nas
empre-
sassedi-

reciona para a transparência.
Longe de possuírem poder, seus
colaboradores operam dentro de
uma faixa restrita de responsabi-
lidade”, afirma Adam Lashinsky
em trecho do livro “Nos bastido-
res da Apple”. ■ C.P.

Fundadorepresidente
daNexxera

“Muitas vezes não
devemos perguntar o
que os clientes querem,
e sim tentar superar
as suas expectativas,
baseado em conceitos
de inovação”

Infografia: Alex Silva

EdsonSilva

Estilo do fundador inspira atitudes de
executivos e empreendedores no Brasil

FransciscoDonatoGugaStocco

Sobo
comandode
Cook,Apple
vendeu5milhões
de iPhones5
emumdia
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O legado deixado por Steve Jo-
bs, morto há um ano, ultrapas-
sou as fronteiras da Apple e atin-
giu diversos concorrentes ao
longo dos últimos anos. O iPho-
ne, desenvolvido por ele, criou
o padrão de tela sensível ao to-
que, que hoje reina no mundo
dos smartphones entre as dife-
rentes marcas. O iPad, outra
criação de Jobs, lançou uma no-
va categoria no mercado de
PCs, a dos tablets, e atualmente
está presente nas principais fa-
bricantes de computadores.
A similaridade dos produtos

acabou criando uma guerra de
patentes no setor. Na principal
batalha desta área, em agosto,
a concorrente Samsung foi acu-
sada de violar seis patentes de
celulares e tablets apresenta-

das pela Apple. A coreana le-
vou a pior na disputa em uma
ação de US$ 1,05 bilhão, mas
mesmo assim a companhia de
Jobs tem motivos para se preo-
cupar. Com tantos modelos si-
milares, a companhia já não
reina sozinha no segmento de
smartphones, e
tem na Samsung
uma ameaça ca-
da vezmais forte.
Prova disso é

que em julho des-
te ano a Sam-
sung ampliou a
sua vantagem
em relação a Ap-
ple e Nokia no mercado mun-
dial de smartphones, segundo
pesquisa da Reuters com mais
de 40 analistas. Outro estudo,
da Juniper Research, mostra a
Samsung como líder isolada de
vendas de smartphones no

mundo, com cerca de 52,1 mi-
lhões de unidades no segundo
trimestre deste ano.O resulta-
do teve influência do lançamen-
to recente do Galaxy S3, a mais
nova aposta da coreana.
Neste cenário, ganhar uma

batalha de patente não quer di-
zer muita coisa.
“Os produtos que
devem ser bani-
dos são antigos e
não tão importan-
tes neste contex-
to”, explica Caro-
lina Milanesi, vi-
ce-presidente do
Gartner. Alémdis-

so, as restrições não são globais.

Sistemas
A eterna briga de patentes en-
tre as duas rivais pode acabar
fortalecendo a concorrente
Nokia, principal fabricante par-

ceira daMicrosoft para oWindo-
ws Phone, que se torna uma op-
çãomais viável para os fabrican-
tes que não querem se vincular
ao Android.
Isso porque Apple e Google

também têm conduzido nego-
ciações sobre uma série de ques-
tões relacionadas a proprieda-
de intelectual. Jobs chegou a fa-
zer a seguinte declaração: “Eu
vou destruir o Android porque
é um produto roubado”, segun-
do sua biografia autorizada, es-
crita por Walter Isaacson e lan-
çada em 2011. Nessa briga, o sis-
tema da Microsoft, que é me-
nos similar ao iOS, da Apple,
pode levar a melhor.
Além disso, o tão aguardado

lançamento do Windows 8, em
outubro, também deve influen-
ciar este cenário, já que prome-
te total integração entre disposi-
tivos móveis e PCs. ■

Joaquim Castanheira
Diretor de Redação
jcastanheira@brasileconomico.com.br

Legado até para concorrentes

ARTIGO

Similaridade dos
produtos criou
uma guerra de
patentes entre
as fabricantes de
smartphones

DESTAQUE UM ANO SEM O CRIADOR

Comprodutosmuito similares, disputa pelomercado de celulares e tablets se acirra

Bônuseônus
nummodelo
desucesso

Steve Jobs e sua Apple transfor-
marama formacomoconsumido-
res se relacionam com o trabalho
e o entretenimento. Desde o lna-
çamento dosMacs, por exemplo,
os computadores pessoais passa-
ramaservistosmais comoeletro-
doméstico do que como instru-
mentode trabalho.O iPodprovo-
cou uma revolução na maneira
de se ouvir música. O iPad, por
sua vez, estão transformando ra-
dicalmente os hábitos de leitura.
Alémdisso, a “revoluçãoperma-
nente” conduzida pela empresa
levou (ou está levando) uma sé-
rie de produtos à obsolescência.
Um aplicativo para iPhone, por
exemplo, copia pequenos docu-
mentos como se fosse um scan-
ner.Os aparelhos deCDs estão se
tornandopeçasdemuseupor for-
ça da música digital embarcada
nos iPods, iPhones e outros “is”.
A Apple pode ser comparada a
uma imensaredeque fisgaoscon-
sumidores e não os liberta, em
funçãodadependência criadape-
los produtos e pelos chamados
“sistemas proprietários” (aque-
les só utilizados pela Apple).
Nesse ponto, convivema força

da Apple e sua fraqueza. Por um
lado, a empresa cativa os usuá-
rios comomodelo inovador e fe-
chado. Por outro, provoca aces-
sos demauhumor comas limita-
ções que esse sistema impõe. Um
exemplo: tão logo, o iPhone5 foi
lançado, consumidores protesta-
ramporque a Applemudou o ca-
bo de alimentação do aparelho -
ouseja, deumdiaparaooutro to-
dos os cabos demodelos anterio-
resperderamautilidade.Oassun-
to valeu até reportagens em jor-
nais. Um colunista perguntou:
até quando os consumidores te-
rão paciência para se submeter
aos caprichos da Apple?
Mais: nos últimos anos, a em-

presa de Jobs passou a enfrentar
a dura concorrência de outras
marcas (leia-se Samsung) e ou-
trosmodelos de negócios (como
o Android). No segundo trimes-
tre de 2012, o uso de Android
em smartphones registrou cres-
cimento de 106,3% em relação
aomesmoperíodo do ano passa-
do e representou 68,1%das ven-
das de desse tipo de aparelho,
segundo o Gartner.
Nada disso é garantia de que a

Apple está ameaçada. As vendas
do iPhone5mostramqueo suces-
so ainda é marca registrada da
Apple. Mas tais questões devem
estarnamesa deTimCook, oho-
mem que substituiu Jobs. Cabe a
ele responder a pergunta: como
manter um modelo de negócios
fechado num mundo em que os
consumidores prezama transpa-
rência e a os sistemas livres? ■

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Infografia: Alex Silva
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-6.




