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RENASCIMENTO–SteveJobsapresentaumnovo iPod; voltado fundadoraocomandodaApple foi decisivaparaasua recuperação

Applechegaaos30anoseganha
novofôlegocomexplosãodoiPod
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Criadora do Macintosh, empresa se fortalece para brigar nomercado de PCs e tem destaque namúsica digital

Renato Cruz

Aos30anos, completadosno 1.º
abril,aamericanaApple,pionei-
radacomputaçãopessoalecria-
dora do Macintosh e do iPod,
continuaasereinventar.Nasci-
da numa garagemda cidade de
Los Altos, na Califórnia, a em-
presa ocupa um espaço privile-
giadonomercadodemúsicadi-
gital e se fortalece para brigar
no mercado de PCs, dominado
por máquinas que usam chips
IntelesistemaoperacionalWin-
dows. A empresa foi fundada
por Steve Jobs e Steve Woz-
niak,doisamigosqueabandona-
ram a faculdade. Eles e alguns
amigossoldaramàmão500pla-
cas-mãe, que começaram a ser
vendidas em abril de 1976 pela
Homebrew Computer Club,
umalojadeeletrônicosparaho-
bbystas, em Palo Alto. O Apple
I,comoerachamadooprimeiro
produto, custavaUS$ 666,66.
Wozniak era o homem com

conhecimentos técnicos da du-
pla,eoresponsávelpeloprojeto
dos primeiros produtos da Ap-
ple. Jobs e ele trabalharam jun-
tos na empresa de videogames
Atari, antes de fundar a Apple.
OApple II, lançado em 1977, foi
oprimeirocomputadorpessoal
propriamente dito da História,
que já vinha montado e pronto
parausar.Osmicrosanteriores
exigiam que os consumidores
soubessem eletrônica para po-
deremusá-los.
Comumafatiade4%a5%do

mercado mundial, os Macinto-
shes produzidos pela Apple
sempre foram apontados como
mais fáceis de usar que as má-
quinas Intel com Windows. A
idéia de produzir computado-
resquefacilitamavidadousuá-
rio comum, no entanto, come-
çou com o Apple II. “A Apple
instigou a revolução do compu-
tador pessoal com o Apple II,
que foi o primeiro computador
paraomercadodemassacomo
conhecemoshoje”, afirmouAn-
dyHertzfeld, ex-funcionário da
Apple e autor do livro Revolu-
tion in theValley à revista britâ-
nica /Digit. Deumaempresade
garagem, a Apple se tornou
uma companhia com 14,8 mil
funcionários e mais de US$ 14
bilhões emvendas anuais.
Além de lançar o primeiro

microcomputador para umpú-
blico amplo, a Apple foi pionei-
ra na oferta de máquinas com
interfacegráfica, emque, no lu-
gardedigitarcomandos,ousuá-
rio clica em ícones com o mou-
se.Oqueparece trivial erauma
novidade quando a Apple lan-
çou o Lisa, em 1983, e que aca-
bou realmente pegando com o
Macintosh, no ano seguinte.
AApple,noentanto,nãofoia

inventora da interface gráfica
do usuário. Em 1979, Jobs e o
engenheirodesoftwareBillAti-
kinson visitaram o Centro de
Pesquisas de Palo Alto da Xe-
rox, e viram lá, funcionando, o
Alto, um computador que já ti-
nha elementos que viriam a ser
populares no Mac e, depois, no
Windows, lançado pela Micro-
softem1985, como ícones, jane-
las e ummouse. AXerox nunca
chegou a explorar comercial-

mente sua invenção.

SÓ US$ 1
Em sua trajetória, a Apple en-
frentou momentos difíceis. Na
primeira metade da década de
1990, muitos duvidavam da ca-
pacidadedacompanhiade con-
tinuar.
Orenascimentodaempresa,

em grande parte, é creditado à
volta de Steve Jobs ao seu co-
mando.
Em1985,numabrigainterna

depoder, oexecutivohaviasido
destituídodadireçãodaempre-
sa. Onze anos depois, a Apple
comprou a NeXT, segunda fa-
bricante de computadores fun-
dadaporJobs, e trouxedevolta
seufundador.Em1997,elereas-
sumiu o comando da empresa,

no início interinamente. Em
2000, tirouapalavra “interino”
de seu cargo.
Seu salário comopresidente

é consideradoomenordomun-
do, sóUS$ 1 por ano.Existem, é
claro, benefícios extras, como
um jatinho de US$ 90 milhões
queganhouem1999como“pre-
sente” dado pela diretoria.
Com Jobs de volta, a Apple

lançou uma série de produtos
revolucionários, como o iMac,
de design inovador, e o iPod,
que virou sinônimo de tocador
demúsicadigital.Aempresafe-
chou acordos até então impen-
sáveis, comoconseguirapoio fi-
nanceiro da rival Microsoft,
num momento de dificuldade
quandoJobsretomouocoman-
do, ou trocar os processadores

da IBMpara a Intel.
Nasemanapassada, aApple

anunciou oBoot Camp, softwa-
requepermiteinstalaroWindo-
ws nas suas máquinas equipa-
das com processador Intel.
Quando liga o computador, o
usuáriopodeescolher sequer o
Windows ou oMacOS.
Dessa forma,aempresaaca-

ba com a principal barreira à
compradosMacs,queéaneces-
sidade deusar programas para
oWindowsindisponíveisparao
MacOS.
O iPod lançou a Apple num

novomercado, o de eletrônicos
de consumo. A visibilidade da
empresafoiampliada.Noquar-
to trimestre de 2005, a Apple
vendeu 6,45 milhões de iPods,
ante 1,2 milhão deMacs. Desde

seulançamento,há5anos,fo-
ramvendidosmais de40mi-
lhões de iPods.
Esteano,aApple lançouo

iPodHi-Fi,sistemadecaixas
desomparaotocadordemú-
sica digital, ampliando sua
presençanaáreadeeletrôni-
cos.Osite iTunes, demúsica
e vídeo digital, acumulou
vendas de 1 bilhão de músi-
cas em fevereiro, com me-
nos de três anos de opera-
ção.Nomesmomês, aApple
vendeu mais de 15 milhões
de vídeos.
Um programa de TV, co-

mo episódios das séries
“Lost” e “Desperate Hou-
sewifes”, custa US$ 1,99 no
site da empresa. Uma músi-
ca sai porUS$ 0,99. ●

Preçosmais
altosnão
afastamfiéis
seguidores

LOU DEMATTEIS/REUTERS – 7/9/2005
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Nem só de sucessos foi feita a
históriadaApple.OLisa, lança-
do em 1983, foi pioneiro no uso
de ícones, janelas emouse,mas
acabou fracassando nas ven-
das. As pessoas não estavam
dispostasapagarquaseUS$ 10
mil por isso.ONewton, de 1993,
criouomercadodecomputado-
res de mão, mas não tinha um
sistema de reconhecimento de
escrita eficiente, o que acabou
fazendocomqueosconsumido-
res ficassem com uma imagem
ruim desse tipo de equipamen-
to. A concorrente Palm, surgi-
da três anos depois, iria mudar
essasituação,tornando-sesinô-
nimo de computador demão.
Ao mesmo tempo em que

construiu a fama de mais fácil
de usar, a Apple ficou conheci-
dacomoumaempresaqueven-
de produtos mais caros. O pro-
blema é maior no Brasil, onde
não existe produção local e os
importados pagam muito im-
postos, chegando a custar o do-
bro do que no exterior.
Mesmo assim, a Apple tem

seguidores fiéis, como Rainer
Brockerhoff,programadoreco-
lunista Macmania. Nascido na
Alemanha em 1951, vive emBe-
loHorizonte desde os dois anos
de idade. Ele possui quatro
Macs ativos em casa, e mais al-
guns aposentados. O primeiro
comprou no ano de lançamen-
to, 1984. “Lançaram em janeiro
eeucomprei emmaio”, lembra.
Antes, teve umApple II, adqui-
rido em 1977 ou 1978.
Ele vende o software que es-

creve por meio de seu site
(www.brockerhoff.net). As pági-
nas estão em inglês, para atin-
gir aficionados por Macintosh
de todo o mundo. Há alguns
anos, fez a versão do Aurélio
Eletrônico para o computador
daApple e comprou o primeiro
Newton, quando saiu. “Era um
produto interessante, mas foi
lançadoantesdeatecnologiaes-
tar no nível apropriado.”
Naopiniãodoprogramador,

a Apple tem dois diferenciais
importantes:“OprimeiroéSte-
veJobs,queéumlídersui-gene-
ris. O segundo diferencial são
os funcionários e usuários, que
têm verdadeiro interesse pela
empresa e pelos produtos.”
Antes da volta de Jobs à Ap-

ple, a empresa ainda licenciou
sua tecnologia para outros fa-
bricantes. “A qualidade caiu,
porque ficou mais difícil testar
todasascombinaçõesdemáqui-
nas e periféricos.” Por isso, ele
achadifícilveroMacOSrodan-
do em equipamentos de outros
fabricantes, alternativa aberta
pelaadoçãodoschips Intelpela
Apple. ● R.C.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 abr. 2006.Economia. p. B14. 




