Os brilhantes ensinamentos de
Steve Jobs que podem mudar
sua vida
Empreendedor ou não, se você é do mundo dos negócios,
provavelmente já ouviu algum exemplo da Apple quando se fala
de sucesso. Isso em qualquer área: gestão, marketing, produto,
branding. Muito disso é devido a Steve Jobs e todo o seu
legado.
Com certeza, podemos aprender muito sobre ele observando seus
feitos. Mas ele sem dúvidas foi uma figura controversa.
Algumas coisas devem ser aprendidas ao contrário: evitando
fazer como ele fez.
Tentando retirar o máximo proveito da história de vida de
Steven Paul Jobs, listamos as maiores lições, tanto positivas
quanto negativas. Confira!

Todo negócio precisa de uma boa
história
Você sabia que aquela história de que a Apple começou em uma
garagem não é exatamente verdade? Em 2014, Steve Wozniak
confessou em uma entrevista que a garagem fez parte sim da
história, mas eles iam para lá raramente. Além disso, para a
Apple tomar uma proporção maior do que uma garagem não demorou
muito.
O que isso prova é que ter uma história é muito importante
para a imagem da empresa. Afinal, dizer que produtos tão
fantásticos saíram de uma garagem mostra o quanto são
especiais.
Mas mentir pode estragar as coisas. Como nesse caso era apenas
uma mudança simples se comparada à realidade, só fortaleceu a
Apple. É como o próprio Woz disse: “não há nada que nos
represente melhor do que a ‘garagem'”.

Para ser grande você não precisa
exatamente ter uma capacidade
técnica
Steve Jobs não tinha grandes capacidades técnicas. O que não
faltava nele era sua crença no que queria criar e em muitas
situações demonstrava não entender muito bem a possibilidade
de fazer certas coisas.
Ele não conseguia criar grandes conexões com as pessoas
exatamente porque vivia em um mundo só seu. Isso é bem fácil
de ver no filme do Steve Jobs, dirigido por Danny Boyle. O que
ele fez foi mostrar para os outros seu ponto de vista que
estava anos luz à frente e sem desenhar gráficos era capaz de
ser um designer.
Quem realmente colocava as mãos na massa nem sempre recebia o
crédito devido porque ele sabia que sua pessoa era essencial
para o processo. Sem ele nada teria sido feito.
Uma das maiores provas do pensamento no futuro de Steve Jobs é
essa entrevista com Steve Ballmer, presidente da Microsoft na
época: https://youtu.be/mHC7peDLWlQ

Sucesso não acontece de repente
Até mesmo a Apple demorou 20 anos para se tornar o que é hoje.
Não adianta você desejar que seu negócio chegue perto de
outros com muito tempo no mercado sem ter o tempo necessário.
A Apple teve dificuldades, tanto como empresa quanto com sua
tecnologia, durante mais de uma década até encontrar o caminho
da inovação novamente. Inclusive, está aqui um dos maiores
erros da gigante: ter ficado parada no tempo atendendo
demandas de clientes ao invés de inovar.
E é também por isso que hoje, se falamos sobre Steve Jobs,
falamos sobre inovação.

Embalagem
e
apresentação
igualmente importantes

são

Uma das maiores verdades sobre ele é a de que ele sabia
apresentar um produto. Não houve ninguém igual nesse ponto. A
forma como ele planejava e realizava a apresentação era quase
legendária.
Nesta cena do filme do Steve Jobs, ele insiste agressivamente
que o computador precisava dizer “hello”. Isso era parte
essencial da sua fala e mudaria o mercado de tecnologia. Aqui
podemos
ver
o
quanto
ele
era
meticuloso
com
isso: https://youtu.be/XS-R1raNESI
E como ele resolveu o problema: https://youtu.be/ya0uliWzUTI
E depois que um novo produto era lançado por ele, você poderia
dizer que os produtos do Google ou da Microsoft tinham as
mesmas funcionalidades, mas nada encantava quanto o que ele
havia mostrado.

Simplifique
Esse era um ponto muito importante da personalidade de Jobs.
Ele simplificava ao máximo para poder se concentrar no que
realmente importava. Steve aprendeu isso enquanto trabalhava
na Atari, depois de largar a faculdade.
Os jogos da empresa não tinham manual e precisavam ser simples
o suficiente para um estudante “chapado” conseguisse entender.
No jogo do Star Trek as instruções eram:
1. Inserir moedas
2. Evitar os Klingons
A partir daí, Steve Jobs desenvolveu um amor pela
simplicidade. E isso trazia foco não só para ele mesmo como
também para a empresa toda: ele cortava linhas de produção
sempre que podia, demitia pessoas irrelevantes, diminuía

estoques.

Escolha bem as pessoas ao seu lado
Uma parte da personalidade de Steve que irritava as pessoas
era de não tolerar quem ele não gostasse ou não tivesse nada
para oferecer. Assim, sua equipe só era formada por pessoas em
quem ele confiava – e ele sabia muito bem identificar quem
estava atrapalhando.
Não é porque uma pessoa parece legal socialmente que ela vai
saber tomar decisões na sua companhia, fazer um bom trabalho e
contratar pessoas boas. Não se prenda: não deixe que os
incompetentes tomem o seu tempo e a sua energia.

Você não pode fazer tudo sozinho
O próprio Steve Jobs eventualmente aprendeu que precisava
contar com a ajuda das pessoas em algum momento. Entre sua
volta à Apple e seus últimos dias trabalhando, ele se tornou
um gerente muito melhor, com menos espetáculos de raiva e
grosseria.
Ele percebeu que se você quer ter sucesso, precisa contar com
seu time. Você precisa de pessoas e elas devem ser talentosas
– se puder, as mais talentosas do mercado. Elas também
precisam ser inspiradas pelo trabalho da empresa e devem ter
oportunidade para errar e acertar.

Você define as regras do jogo
Não adianta ganhar o jogo. Você precisa redefini-lo a seu
favor. O iPhone veio dessa ideia – ao invés de bater de frente
com os grandes da época, a Apple criou algo totalmente novo.
Antes disso, os celulares tinham teclados físicos e o iPhone
quebrou isso.
Essa é a essência de quem foi Steve Jobs – esquecer as regras
do jogo, pensar diferente e criar algo que tenha vantagens

nunca antes imaginadas.

Não brinque com a sua saúde
Quando médicos dão conselhos a você: siga-os. É incrível
celebrar a vida de Steve Jobs, mas a verdade é que ele poderia
ainda estar por aqui.
Quando os médicos encontraram o câncer, aconselharam que ele o
tratasse, o que ele não fez. Ao invés disso, ele procurou
outros tratamentos que não foram efetivos. Quando ele decidiu
seguir as ordens médicas era tarde demais.
Por isso, antes de mais nada, cuide do seu estilo de vida.
Conviva com quem você ama, pratique atividades físicas e coma
bem. Assim você estará aqui para colher os frutos do trabalho
duro de agora.

Steve Jobs: seguir ou não?
A verdade é que podemos aprender muito com a vida dessa
personalidade. Não podemos demonizá-lo nem idolatrá-lo
completamente – apenas absorver o que pode trazer benefícios e
seguir em frente.
Steve Jobs não será jamais esquecido e não só porque ele tirou
a Apple da quase falência para uma empresa lucrativa no tempo
de um ano. Ele mesmo aprendeu com seus erros e por isso seu
legado é tão grande.
Se quiser conhecer mais sobre a história de Steve Jobs, não
deixe de ler o microbook baseado em sua biografia: Steve Jobs,
de Walter Isaacson. O biógrafo foi contratado pelo próprio
Steve para escrever sobre sua vida antes de falecer.
Assinando o 12Minutos você tem acesso a uma biblioteca gigante
com os maiores títulos de não ficção do mundo. Não deixe de
começar o seu trial agora mesmo!
Steve Jobs

