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evento foi badalado como sem
pre. Na sede da Apple, em San 
Jose, na Califórnia, seus princi

pais executivos lançaram o iPad M i n i , a 
nova geração da família de tablets, na se
mana passada. Sim, ele é lindo. Sim, ele é 
prático. E é fácil imaginar que será um su
cesso de vendas. Mas não é inovador, assim 
como não foram os outros lançamentos da 
Apple dos últimos dois anos. Isso colocou 
a empresa fundada por Steve Jobs (1955-
2011) numa situação intrigante: enquanto 
vive seu momento de maior prestígio e so
lidez financeira, começam a pairar dúvidas 
se será capaz de revolucionar outra vez. 

Os louros da Apple vieram da inova
ção de seus produtos na última década. 
O iPod, o iPhone e o iPad mudaram o 
jeito como ouvimos música, usamos o 
celular e mexemos no computador. I n -

dústrias inteiras tiveram de se reinven
tar para acompanhar as mudanças. Mas, 
desde que o iPad apareceu pela primeira 
vez nas mãos de Jobs, em 2010, todos os 
outros lançamentos da Apple t iveram 
um t o m de frustração. Em 2011, ele 
sofreu apenas melhorias incrementais, 
assim como todas as gerações do iPho
ne depois da quarta versão. C o m o iPad 
M i n i , de 7,85 polegadas, a Apple corre 
atrás do sucesso dos tablets de 7 polega
das de concorrentes, como a Samsung. 
Uma inversão de papéis. 

Diante de cada decepção, uma per
gunta se repete: Jobs teria permitido isso? 
Ele era um perfeccionista e repudiava 
produtos medíocres. Hoje quem coman
da a Apple é T i m Cook, um executivo 
competente, mas sem o mesmo carisma 
e talento de Jobs. "Sem um substituto à 
altura de Jobs, produtos inovadores se 
tornarão menos frequentes", diz George 
Colony, presidente da consultoria For
rester Research. "A Apple tem mais dois a 
quatro anos de auge." O guru americano 
da inovação Clayton Cbristensen acre
dita que a questão vai além. Af i rma que 
companhias chegam à liderança ao lançar 
novas tecnologias e, uma vez estabeleci
das, elas se voltam para pequenas melho
rias dos produtos - e deixam de inovar. 

O sucesso da empresa e seus produtos 
revolucionários garantem à Apple tran
quilidade financeira. Em 2011, a empresa 
lucrou US$ 25 bilhões, 85% a mais que no 
ano anterior. Ainda tem US$ 100 bilhões 
em caixa. Nos últimos 12 anos, seu valor de 
mercado subiu de US$ 5 bilhões para US$ 
580 bilhões. E pode crescer ainda mais. Para 
os mais otimistas, os tablets superarão os 
desktops e laptops em vendas já em 2013. 
A Apple detém 57,2% desse mercado. H o -
race Dediu, da consultoria Asymco, acha 
precipitado dizer que a Apple não inova 
mais. Ela criou sete produtos inovadores: 
os computadores Apple I I , Macintosh, 
Powerbook e iMac e os aparelhos iPod, 
iPhone e iPad. O intervalo entre esses lan
çamentos foi de até sete anos, como entre 
o Apple II e o Macintosh. "Não dá para 
mudar o mundo todo ano", diz Dediu. 

Se não voltar a surpreender, porém, a 
Apple pode pôr em risco o prestígio da 
marca e a lealdade dos consumidores. 
Já aconteceu antes. Ela cr iou o compu
tador pessoal, mas perdeu a corrida para 
a Microsoft, expulsou Jobs e quase que
brou. Só se reergueu quando Jobs voltou 
e passou a criar tendências, em vez de se 
ajustar às inclinações do mercado. Sem 
ter mais como trazê-lo de volta, é o que 
a Apple anda fazendo. 
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