
Steve Jobs: um génio empreendedor 

 

Como outros empreendedores, Steve Jobs começou cedo, aos 20 anos, numa garagem.  

Em 10 anos, a Apple transformou-se numa empresa de 2 biliões de dólares e mais de 4 mil 

empregados. A sua ideia original: transformar o "monstro" chamado computador, num objeto 

de uso pessoal, de fabricação em série. Jamais alguém tinha sonhado com tal possibilidade 

antes dele. 

Steve Jobs usou o seu talento para fundir alta tecnologia com design, marca e moda. A sua 

obsessão e insistência em superar as experiências dos usuários, foi fundamental para levar a 

tecnologia de ponta ao consumo das massas. 

Considerado "improdutivo e incontrolável", em 1985 foi literalmente "chutado" da empresa 

que criou: a Apple. Mas, a sua capacidade empreendedora e criativa não tinha limites. Fora da 

Apple, criou a Pixar, indústria cinematográfica premiada e reconhecida no mundo inteiro, 

especialmente pelo filme "À Procura de Nemo", um recordista na venda de bilhetes. 

Para salvar a Apple da falência, em 1996, retornou à sua origem. Ele fez e depois refez a 

empresa à sua própria imagem. Um ressurgimento rápido e fenomenal, transformando-a 

numa das dez maiores empresas mundiais. 

A Apple tornou-se o veículo perfeito para Jobs materializar a sua visão e os seus sonhos: 

desenvolver tecnologia acessível e fácil de usar por qualquer pessoa e atingir o maior público 

possível. Jobs via o mundo como os seus possíveis clientes! 

Acostumado a "pensar diferente", concentrou sua maior energia nos aparelhos eletrónicos de 

uso pessoal.  

Obcecado por melhorias, foi um incansável perseguidor da inovação. Jobs dizia aos seus 

líderes: "Temos que inovar sempre. Acordem todos os dias a pensar no impossível. E não 

tenham medo de propor o impossível. É isso que queremos fazer sempre. O impossível!” 

Em 1998 um repórter da Time, perguntou a Jobs: "O que é a Apple, afinal"? "A Apple é feita de 

pessoas que pensam diferente e original, que querem usar os computadores para ajudá-las a 

mudar o mundo, para ajudá-las a criar coisas que façam diferença, e não apenas executar um 

trabalho", respondeu Jobs. 
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