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LEGADO DE JOBS
do Silício tem uma
E“Vale
combinação de fatores
que não vai ser replicado
no mundo”.
Hilton Menezes
CEO da consultoria Kyvo

Divulgação

INSPIRAÇÃO.

A marca da maçã mordida
é vista em computadores e
diversos aparelhos eletrônicos, tendo se tornado pop e
comercialmente desejável no
mundo todo. Tudo o que um
empreendedor iniciante de
tecnologia almeja.
“Sem dúvida, ele é uma grande inspiração para todos os
startupeiros”, disse Alexandre
Costa, ex-estudante da Unesp
(Universidade Estadual Paulista) em Guaratinguetá e que
hoje toca uma startups em São
Paulo. “Steve Jobs tomou decisões que mudaram o mundo
da tecnologia, da informática,
dos negócios, da música, enfim, mudou tudo”.
BIOGRAFIA.

Jobs morreu em 5 de outubro de 2011, aos 56 anos, após
uma longa batalha contra um
câncer. Em sua carreira, após
fundar a Apple, ele foi expulso da própria empresa e voltou anos depois para salvá-la
da falência.
O gênio criativo (e difícil) de
Jobs levou a companhia a lançar produtos que mudaram o
mundo, como computadores

pessoais (e coloridos), tocadores de MP3 e smartphones.
Jobs levou a informática ao
cotidiano de milhões de pessoas, quando computadores
eram assuntos somente de
empresas.
Segundo especialistas, o legado dele vai muito além da
Apple, como destacou o analista Michael Gartenberg em
artigo na internet: “A visão de
Jobs colocou os dispositivos

tecnológicos no dia a dia da
população”.
O impacto de Jobs começou
na década de 1970, quando,
ao lado de Steve Wozniak, ele
criou os primeiros computadores pessoais, os Macintosh.
“O conceito de que um computador pode ser um objeto
desejado pelo consumidor é
dele”, apontou Gartenberg.
Jobs criou máquinas fáceis
de usar, equipadas com mou-

INOVAÇÃO

Sebrae oferece 374 vagas para programa
gratuito de inovação no Vale do Paraíba
OPORTUNIDADE. O Sebrae
está com inscrições abertas
para o 4º ciclo do Programa
Brasil Mais. Ao todo, são 6,6
mil vagas em todo o estado
de São Paulo. Para a região do
Vale do Paraíba, são oferecidas 374 vagas. Para participar
é preciso ser microempresa ou
empresa de pequeno porte.
As inscrições são gratuitas
e podem ser feitas pelo site
https://brasilmais.economia.

gov.br até 14 de novembro. O
Programa Brasil Mais é uma
iniciativa do governo federal
em parceria com o Sebrae,
Senai e a Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial, que
visa aumentar a produtividade
e competitividade das micro e
pequenas empresas brasileiras.
Estudo do Sebrae mostra que
empresas que inovaram tiveram
alta de 52% em produtividade e
18% no faturamento.

.

ses e ícones para ativar programas ou abrir arquivos. Ele
também deixou sua marca no
cinema ao comprar a Pixar,
em 1986, que “redefiniu a ideia
de que um desenho animado
poderia ser feito no computador”, escreveu Gartenberg. A
Pixar fez desenhos que entraram para a história, como ‘Toy
Story’ e ‘Carros’.
O americano também transformou a indústria da música,
com o tocador de MP3 iPod e
a loja virtual iTunes.
“Jobs reinventou o modelo
econômico da música. Não
apenas conseguiu produzir um
dispositivo de grande sucesso
comercial, mas também criou
o distribuidor de música mais
bem-sucedido do planeta”,
apontou Gartenberg.
Tanto no Vale do Silício original quanto no Vale do Paraíba, que tem potencial para se
tornar um hub de inovação semelhante ao americano, Steve
Jobs é uma lenda cultuada.
São lendárias e comentadas
sua famosa distorção da realidade e a capacidade de convencer as pessoas.
“Passa o tempo e ele continua inspirador”, disse Costa.
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AMIGOS
fundaram a Apple em
uma garagem dos EUA, em
1976: Steve Jobs, Steve
Wozniak e Ronald Wayne

