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Este conteúdo contempla o resumo original do livro
“O que Steve Jobs faria", de Peter Sander.

 
Este resumo foi cuidadosamente criado pela nossa

equipe que leu, interpretou e destacou trechos
interessantes da obra.

 
A versão completa está disponível para compra e
leitura online nas principais livrarias e plataformas

digitais.



Introdução
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Não há explicação para a mente de Steve Jobs. Ele
simplesmente não pensava da maneira que o resto do mundo
pensa. 
 
Considerado por muitos como o líder empresarial mais
inovador e influente de nossa época, Jobs era um visionário
incomparável. Ele foi o motivo pelo qual a Apple é a Apple e
todo mundo é todo mundo.
 
Não podemos nos transformar em Steve Jobs. Como ele
colocou suas ideias em ação, no entanto, foi sistemático,
eficiente, focado e inteligente. E isso você pode fazer.
 
O que Steve Jobs faria? apresenta o modelo de negócios em
seis partes que Jobs aplicou para tornar a Apple a empresa de
capital aberto mais valiosa do mundo e o modelo global de
excelência nos negócios. 
 
O que todos aprendemos com Steve Jobs é incalculável. 
 
E o que podemos continuar aprendendo com ele moldará o
mundo.
 
Vamos começar?
 



Seu modelo de liderança 
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O modelo de liderança de Steve Jobs está acima e além. Os
resultados deixam isso claro. Há o líder que sabe o que está
fazendo e inspira confiança. 
 
E depois há o líder que não sabe o que está fazendo, está sob
sua cabeça e se apega ao poder de sua posição como uma
desculpa para menosprezar as tropas. 
 
Embora ambos possam obter resultados imediatos, sabemos
qual deles vencerá a longo prazo. A competência vence. E,
como aprendemos com Steve Jobs, a competência com um
pouco de tirania, na verdade, ganha respeito, reúne as tropas
e faz tudo mais rápido.
 
As escolas de negócios e a maioria dos livros de negócios
sobre liderança apresentam variações de uma fórmula
bastante simples para liderança.
 
Esses modelos e manuais são criados para gerentes atuais e
aspirantes, e geralmente incluem os aspectos sociais de
influenciar outras pessoas a realizarem as tarefas e os
aspectos estruturais de realizar as tarefas em uma
organização.
 
As definições comerciais de liderança geralmente se
concentram nos aspectos transacionais e transformacionais da
liderança. 
 
Os aspectos transacionais da realização de uma tarefa com um
grupo incluem planejamento, organização, medição,
comunicação, correção de curso e recompensa à equipe, os
quais podem ser chamados de influência da tarefa. 
 
Os aspectos transformacionais envolvem estabelecer visões,
gerar ideias, motivar a equipe, estimular o pensamento
criativo e representar e "marcar" a equipe para o mundo
exterior, os quais podem ser chamados de influência social.
 
Existem dezenas de variações, mas muito do que é ensinado se
resume a uma sequência de ações projetadas para definir um
grupo, definir uma meta para esse grupo, comunicar a meta ao
grupo, capacitar e motivar o grupo para que ele seja feito
e comunicar o sucesso do grupo para dentro e para fora:
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• Planejamento: A primeira coisa a fazer é decidir qual é o
objetivo e como alcançá-lo, geralmente como um esforço
individual e em equipe. O objetivo deve ser específico,
compreensível e mensurável. 
 
Seja um projeto de negócios ou uma caminhada na floresta, um
líder mapeia a tarefa e o prazo, determina as etapas ao longo do
caminho e recebe o apoio das tropas.
 
• Organizador: Depois de ter o objetivo, você organiza sua
equipe efetivamente para chegar lá. Isso inclui recrutamento,
treinamento, delegação e comunicação de metas, objetivos,
tarefas e cronograma. 
 
Todo o mundo recebe, ou concorda com, uma tarefa e um
período de tempo específicos, e são fornecidos recursos para
atingir a meta. Um projeto está equipado corretamente. Todos os
caminhantes sabem o que devem trazer na viagem.
 
• Motivador: Aqui, o líder esclarece os benefícios de realizar a
tarefa do grupo e quaisquer benefícios individuais que possam
acompanhá-los. O líder trabalha individualmente e com o grupo
para remover obstáculos, capacitar o grupo e fazer com que a
equipe pense sobre o sucesso do grupo e queira se esforçar.
 
Todos estão entusiasmados com o projeto e sabem o que há para
ela e para os negócios; os caminhantes estão empolgados em
chegar ao seu destino e consideram que vale a pena os
encontros de suor e mosquitos envolvidos.
 
• Controlando: Embora esse termo pareça mais um traço de
personalidade oneroso e pesado, trata-se realmente de
acompanhar a situação, medir resultados, fazer correções de
curso, comunicar essas correções e reforçar a motivação sempre
que necessário para manter o projeto (ou o caminhada) na pista.
 
• Comunicação: Depois que o projeto ou tarefa é concluído, os
resultados são comunicados à equipe e fora dela. É aqui que o
marketing e o evangelismo geralmente entram, mas podem ser
espalhados por todo o processo.



Gênio ou bozo?
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Steve começou com o cliente criou uma visão e construiu, nutriu e
aperfeiçoou uma cultura de inovação em sua organização. Com
esse contexto no lugar, em seguida, ele definiu a tarefa (um
produto, em muitos casos), construindo paixão na equipe e no
mercado para fazer tudo, e depois vendeu.
 
A força da visão e paixão de Steve e a cultura de inovação que já
existia tornaram a geração da paixão do grupo e, eventualmente,
a tarefa e, finalmente, a venda, muito mais fáceis.
 
“Meu trabalho não é ser fácil para as pessoas. Meu trabalho é
reunir as coisas de diferentes partes da empresa, limpar os
caminhos e obter os recursos para os principais projetos. E para
pegar essas ótimas pessoas que temos, empurrá-las e torná-las
ainda melhores, criando visões mais agressivas de como poderia
ser. ”
 
Mas essa mensagem e outras semelhantes foram interpretadas ao
longo do tempo como sendo mão-pesada, "autocrática",
"manipuladora" e "grosseira". Muitas pessoas que trabalharam
para Steve relataram experiências de temperamento e
inacessibilidade. 
 
Mas a maioria dos funcionários, de cima para baixo, achou fácil
trabalhar e apoiar se você estivesse no programa e estivesse
fazendo o trabalho certo. Ainda assim, existem inúmeros relatos
de seu tratamento disfuncional ou simplesmente desagradável aos
subordinados. 
 
Muitos desses relatórios surgiram no que equivalia a um elogio de
carreira para Jobs após sua saída da Apple, anunciada em agosto
de 2011. 
 
De acordo com o repórter do New York Times Joe Nocera, em
comentários feitos sobre a partida com base em uma entrevista
anos atrás: “Ele não era um construtor de consenso, mas um
ditador que ouvia principalmente sua própria intuição. 
 
Ele era um microgerenciador maníaco. Ele podia ser
absolutamente brutal nas reuniões: eu o assisti eviscerar os
membros da equipe por suas 'ideias bozo' ”.



O fim da ilusão do
Tempo
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Tirar o tempo da mente é o segredo para acabar com o ego.
Tempo e mente são inseparáveis, um não existe sem o outro. A
mente se conecta ao passado e ao futuro, se distanciando do
agora para se manter viva e forte. 
 
O Agora só é a coisa mais importante que existe porque ele é a
única coisa que existe. Passado e futuro são ilusões que nos
confortam de formas diferentes. Porém a permanência neles
impede o acontecimento natural do Agora, o fluxo das coisas
se interrompe e se dilui. 
 
Além disso o Agora é a única forma de expandirmos nossa
existência além da mente. Você já parou para tentar perceber,
saber, fazer ou entender qualquer coisa fora do Agora? Entende
como isso é impossível? 
 
Entrando no Agora
 
Suprimir a dimensão do tempo permite o surgimento de um novo
conhecimento. A mente nada sabe acerca desse conhecimento,
ela o ignora por completo porque não o acessa. 
 
É um conhecimento que não destrói o aspecto sagrado nem o
mistério da vida. Contém amor e referência profundas em relação
ao que é. Torne uma prática se afastar do passado e do futuro, e
assim se conectar mais ao agora. 
 
Comece observando como sua mente foge do Agora. Quando
observamos a mente por si só já paramos de ser a mente. Nos
tornamos uma segunda presença observadora. 
 
Ao percebermos nossas mentes paramos de estar aprisionados.
Imaginar um futuro melhor ou pior muda nosso estado emocional,
e esse estado nos afeta quando estamos identificados com o
tempo. 
 
Mas tudo são ilusões criadas pela mente, que tenta se convencer
que essas ilusões são reais. 
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Grandes coisas acontecem apenas se as equipes estão alinhadas
para querer realizar algo importante e têm os meios para fazê-lo. 
 
Dentro dessa definição, Steve fez o possível para fornecer a
visão, as ferramentas e o ambiente para fazer algo realmente
ótimo.
 
O que Steve teria feito? 
 
Primeiro, descubra algo que era realmente importante para fazer.
Segundo, comunique essa visão, forneça um ambiente de equipe
sólido e garanta que as pessoas compartilhem o desejo de fazê-lo.
 
Terceiro, forneça os recursos e remova os obstáculos no caminho.
Ao longo dos anos, Steve ganhou muito respeito por parte de
dentro e de fora da empresa, mantendo o foco nas conquistas,
apesar da fama e da fortuna que ganhou com suas empresas. 
 
Ele raramente, se é que alguma vez, falava sobre dinheiro e, além
de algumas poucas opções de imóveis, ele não era pego pelas
armadilhas da riqueza. 
 
Steve era um dos líderes empresariais mais influentes do planeta,
mas, na maioria das vezes, não usou seu poder para se intrometer
na política ou nos assuntos de outras pessoas ou empresas. 
 
Exceto pelas apresentações dos produtos, Steve manteve um
perfil bastante baixo e viveu mais como o resto de nós do que a
maioria das pessoas com sua estatura elevada.
 
Isso contrastava claramente com a maioria dos executivos e CEOs
hoje em dia, que parecem favorecer dinheiro e poder em
detrimento de realizações antigas.
 
Para Steve Jobs, a conquista era o objetivo. Dinheiro e
poder foram o resultado. Isso era verdade tanto para ele
pessoalmente quanto para a empresa que ele liderava.
 
Você é motivado por conquistas? Ou você é motivado pelo poder?
Pense nisso.



Visão de um líder
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“Quando Steve acredita em algo, o poder dessa visão pode
literalmente afastar quaisquer objeções ou problemas. Eles
simplesmente deixam de existir”, Trip Hawkins, ex-vice-presidente
de estratégia e marketing da Apple Do palco da Macworld 2007,
em 7 de janeiro de 2008.
 
Vestido com sua marca registrada de gola alta preta, jeans
desbotado e um par de tênis branco, Steve Jobs, como costumava
fazer, disse o dia: Este é um dia pelo qual estou ansioso há 2 anos
e meio.
 
De vez em quando, um produto revolucionário aparece e muda
tudo (e, antes de tudo, é uma grande sorte se você trabalhar em
um deles em sua carreira). 
 
O que sabemos é que, uma e outra vez, Steve Jobs e Apple
mudaram o jogo. Uma e outra vez, eles criaram a solução "uau"
que agrupava tecnologias para superar a concorrência. 
 
Uma e outra vez, eles criaram a solução “uau” que superou as
expectativas do cliente e criou uma nova experiência para o
cliente.
 
Steve demonstrou repetidamente que podia ver um pouco mais
longe do que todos os outros e criar produtos que excederam as
expectativas do cliente e definiram experiências de cliente que os
próprios clientes nem sabiam que desejavam. 
 
Essa capacidade de "guru" é uma das maiores - e mais difíceis de
imitar - as fontes de respeito. Como exploraremos mais adiante
neste livro, se você ficar próximo o suficiente do cliente e manter
uma mentalidade de inovação, isso não garantirá
automaticamente uma visão vencedora ou uma execução
vencedora, mas aumentará a probabilidade de isso acontecer.
 
Os trabalhadores geralmente amam um líder que entende o que
está fazendo e que pode entrar nas trincheiras com eles. Eles
sentem que o líder pode simpatizar com eles e com suas lutas para
realizar um trabalho. 
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Eles confiam no líder, e o líder confia neles, desde que
permaneçam na tarefa. E se ficarem presos, o líder pode fornecer
uma direção significativa para resolver seus problemas.
 
Até John Sculley reconheceu mais tarde uma das qualidades dos
líderes visionários que Steve tinha claramente: "estar tão em
contato com os detalhes internos que, quando algo não está
funcionando, eles têm o talento de liderança para se
adaptarem em fuga".
 
Steve Jobs era canhoto. Isso pode não surpreender a maioria
de vocês, que normalmente associa pessoas canhotas a
pensamentos alternativos ou contrários. 
 
Mas esse não é o ponto aqui. A questão é que até Steve Jobs
reconheceu suas limitações. Enquanto Steve pensava nos detalhes
ao extremo, quando se tratava de clientes e produtos, ele não se
alinhava bem aos detalhes administrativos.
 
Embora as evidências sugiram que ele muitas vezes conhecia
melhor as finanças do que as pessoas financeiras e exigia
perfeição financeira, assim como exigia perfeição de produtos, 
as finanças não eram realmente a sua bagagem.
 
Assim, ao longo da carreira de Steve, ele sempre teve uma
pessoa "direita" forte, cuidando dos detalhes da administração de
uma grande empresa de capital aberto e fazendo todas essas
"outras coisas" além do desenvolvimento e marketing de produtos.
 
Mike Markkula, Mike Scott e John Sculley foram todos
contratados como CEOs nos primeiros dias (lembre-se, Steve tinha
apenas 28 anos quando Sculley foi recrutado).
 
Um bom visionário contrata ou faz parceria com uma pessoa
estrategicamente alinhada para ajudá-lo a executar (Abraham
Lincoln / Edwin Stanton, Bush / Cheney e muitos outros de perfil
muito mais baixo).
 
Isso parece bastante simples, mas é incrível quantos líderes
(Carly Fiorina da HP vem à mente) acham que podem fazer tudo e
falham quando tentam.



Um cavalo mais rápido?
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Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles queriam, eles
teriam me dito "um cavalo mais rápido", Henry Ford. 
 
Se você perguntar a um grupo de clientes como melhorar um
produto, eles geralmente dirão o que há de errado com ele. Os
clientes dirão "por experiência" que o cavalo é muito lento. 
 
Naturalmente, o pessoal que cuida do produto se concentrará em
projetar um cavalo mais rápido, sem questionar se um cavalo é o
produto certo para começar. 
 
A parte mais rápida é mais fácil de trabalhar do que substituir o
cavalo. Todo mundo entende o cavalo. É mais fácil se concentrar
em melhorar o cavalo.
 
Talvez, acima de tudo, os "anticorpos" organizacionais, com todas
as suas razões "por que eles não podem", surjam para atacar
qualquer ideia que afaste a organização de seu querido corcel. 
 
Na maioria das organizações, esses anticorpos existem em todos
os níveis - incluindo a liderança. Os cavalos (as tecnologias
legadas) permanecem no lugar e, na melhor das hipóteses,
recebem melhorias incrementais.
 
Steve Jobs fez as coisas de maneira diferente. Ele não
considerava o cavalo um dado adquirido ou o considerava um
dado adquirido. O cavalo estava em jogo. 
 
Mais rápido, melhor, mais suave, com menos ração e com menos
horas de escovação no estábulo seria bom, mas o que o cliente
realmente queria era algo mais rápido, sim, mas também fácil,
confortável, confiável, barato, menos manutenção, maior alcance,
mais fácil de guardar. 
 
Apple e Steve Jobs, assim como Henry Ford, são famosos por não
contratar consultores, não fazer pesquisas de mercado
tradicionais e não ouvir os clientes da maneira tradicional. 
 
O que eles sabem que a maioria não sabe? A intimidade com o
cliente. A moda dos anos 80 para a qualidade japonesa e as
técnicas de fabricação deu um impulso maior a ideia de realmente
focar nos clientes, observá-los em ação e ouvir o que eles querem.
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A Internet, é claro, tornou isso ainda mais possível e, em 2000,
começamos a ouvir sobre "design colaborativo" e
"crowdsourcing", em que o cliente não apenas lhe deu feedback,
mas também se tornou parte do processo para ajudar você cria
seu produto.
 
A intimidade com o cliente implica um relacionamento com os
clientes, uma proximidade que possibilita um diálogo que permite
que você entenda o cliente e o cliente o entenda.
 
Como em qualquer relacionamento, linhas abertas de
comunicação, paciência e escuta podem extrair alguns dos
pensamentos internos do cliente sobre você, seus
produtos e sobre como você entrega e dá suporte a seus
produtos. 
 
O que fez Steve Jobs diferente? Ele entendeu a tecnologia melhor
do que todos os outros? Ele entendeu melhor do que todos os
outros como os produtos funcionam?
 
Ele era um orador melhor do que todos os outros? Ele era um
melhor recrutador de talentos do que todos os outros? Talvez sim. 
Mas o que realmente o diferenciava era sua compreensão do
cliente e sua empatia apaixonada pelo cliente. 
 
Ele tinha a capacidade de transformar as necessidades dos
clientes - necessidades "profundas", necessidades "abaixo da
superfície" que eles nem sabem que têm - em soluções.
 
Simplesmente, você não pode fornecer soluções a menos que
conheça o problema. E Steve Jobs conhecia o "problema" - e o
definia e articulava - provavelmente melhor do que qualquer
outra pessoa no planeta. 
 
Essa se tornou sua visão, que abordaremos no próximo capítulo.
O conhecimento íntimo do cliente é frequentemente o que
diferencia a liderança empresarial excepcional. 
 
Um forte conhecimento do cliente e um forte senso do cliente
ajudarão você e a organização a tomar as decisões corretas. 
Como aprendemos com a Apple e Steve Jobs, essa experiência do
cliente ajuda bastante a estabelecer o respeito e a credibilidade
que são tão importantes para liderar com sucesso. 
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Steve e suas equipes de design eram conhecidos por avaliar as
fontes de dor e descontentamento do cliente com um determinado
produto ou processo. 
 
Se um sistema operacional travar ou causar confusão ou demorar
muito para inicializar, se houver muitos botões em um telefone
celular...  Como havia muitas etapas no processo de download de
músicas, Steve e sua equipe notaram essas experiências
imediatamente. 
 
Essa abordagem incluiu avaliar não apenas a dor associada a um
produto e seus processos relacionados, mas também a dor sentida
pela persona do cliente.
 
A equipe examinou a vida do protagonista, como os produtos
atuais atendiam às suas necessidades e como ideias e produtos
futuros poderiam melhorar sua vida.
 
A introdução da loja de música iTunes em abril de 2003 é um
ótimo exemplo de análise da “dor e prazer” de uma experiência do
cliente.
 
Durante sua apresentação, Steve compartilhou benefícios da
experiência de download de músicas “status quo” na época:
 
• Vasta seleção de músicas, "melhor do que qualquer loja de
discos do planeta",
• Gravação ilimitada de CD,
• A música pode ser armazenada em qualquer MP3 player,
•  É grátis!
 
Mas também houve dores, não apenas com a tecnologia, mas
também pelo fato de os downloads não serem realmente legais:
 
• Downloads não confiáveis   (seriam encerrados no meio do
caminho),
• Qualidade não confiável,
• Sem pré-visualizações,
• Nenhuma capa do álbum ou outras informações.
 
Steve era um defensor de simplificar as coisas e mantê-las dessa
maneira.



Inovação a Steve Jobs
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Não podemos falar sobre Steve Jobs sem falar sobre inovação.
Boa liderança requer boa inovação; sem ele, você não está
realmente liderando, mas lutando contra uma ação de retaguarda
no mercado.
 
A boa inovação é uma das principais diferenças entre liderar e
seguir, não importa o que você esteja fazendo na empresa.
Portanto, não, não é um tópico independente. 
 
A inovação faz parte da liderança e o conhecimento do cliente faz
parte da inovação. Esses princípios se aplicam se você estiver
fabricando computadores pessoais ou chips de batata. 
 
• Estar encarregado do senso do cliente e de transmitir esse
sentido à organização,
• Não delegue ou terceirize essa tarefa,
• Não presuma que os clientes saberão ou dirão o que querem,
• Pense na dor do cliente e no que a causa,
• Pense em "necessidades profundas",
• Considere o produto inteiro,
• Considere o que surpreenderia e encantaria seu cliente,
• Nunca pare de adicionar ao conhecimento do cliente.



Cultura da Apple
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Os líderes enfrentam pelo menos quatro tarefas principais para
criar e manter uma cultura de inovação e excelência: 
 
• Selecionando a equipe,
• Organização da equipe,
• Compartilhando a paixão, 
• Mantendo o foco.
 
A mensagem de Steve foi: se você é brilhante, mas prefere o
tamanho, a estrutura e as tradições da marinha, entre na IBM. Se
você é inteligente e pensa diferente e está disposto a fazer isso
como parte de uma equipe especial, unificada e não convencional,
torne-se um pirata.
 
Steve procurou o pirata em todos os membros de sua equipe. Mas
não bastava ser brilhante e não basta pensar diferente. Os
piratas de Steve tinham que ter a paixão, a unidade e a visão
compartilhada para querer encantar o cliente com um
produto perfeito e revolucionário. 
 
Steve estava constantemente preocupado que, à medida que a
Apple crescesse, ela se tornasse como outras grandes empresas:
presa à burocracia, com centenas de razões pelas quais algo não
poderia ser feito. Piratas apaixonados não deixariam isso
acontecer. 
 
De acordo com essa ideia, Steve queria seus piratas não apenas
para as organizações de desenvolvimento de produtos, mas
também para funções comerciais rotineiras, como contabilidade e
até mesmo seus assistentes administrativos.
 
Como Steve disse à editora da Fortune , Betsy Morris, em 2008:
“Quando eu contrato alguém realmente sênior, a competência é a
aposta. Eles têm que ser realmente inteligentes. Mas o verdadeiro
problema para mim é: eles vão se apaixonar pela Apple? 
 
Porque se eles se apaixonarem pela Apple, todo o resto se
cuidará. Eles querem fazer o que é melhor para a Apple, não o
que é melhor para eles, o que é melhor para Steve ou qualquer
outra pessoa. 
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Ao selecionar os membros da equipe, Steve procurou a mesma
amplitude de antecedentes e experiências. Um bom tecnólogo é
um bom tecnólogo, mas alguém com interesses em filosofia, artes,
literatura e outros realmente movem a agulha. Ele também
gostava de empreendedorismo e sinais de sucesso em outros
empreendimentos.
 
Pessoas que mostram a capacidade de realizar tarefas em outros
campos, sintetizar suas experiências e ter uma visão mais ampla
também estavam na sua mira.
 
Steve não confiava tanto no que as pessoas diziam quanto em
como as diziam e nos metadados que surgiram em torno da
resposta real. Mais uma vez, da Fortune entrevista: “Recrutar é
difícil. É só encontrar as agulhas no palheiro. 
 
Fazemos sozinhos e gastamos muito tempo nisso. Eu participei da
contratação de mais de 5.000 pessoas na minha vida. Então eu
levo isso muito a sério. Você não pode saber o suficiente em uma
entrevista de uma hora. 
 
Como me sinto em relação a essa pessoa? Como eles são quando
são desafiados? Porque eles estão aqui? Pergunto a todos que:
'Por que você está aqui?' As respostas em si não são o
que você está procurando.
 
Em outubro de 2004, Steve fez uma entrevista reveladora para
um artigo da BusinessWeek chamado "As sementes da inovação
da Apple". Quando perguntado: "Como você sistematiza a
inovação?", Ele respondeu com a citação no
cabeçalho. 
 
Ele continuou: “Isso não significa que não temos processos. A
Apple é uma empresa muito disciplinada e temos ótimos processos.
 
Mas não é disso que se trata. E então: “a inovação vem de
pessoas que se encontram nos corredores ou se ligam às 10:30 da
noite com uma nova ideia, ou porque perceberam algo que
abre buracos na maneira como pensamos sobre um problema”.
 
São reuniões ad hoc de seis pessoas chamadas por alguém que
acha que descobriu a coisa mais legal de todas e que quer saber o
que as outras pessoas pensam de sua ideia. 
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Ele odiava as camadas de gerenciamento, a estrutura, os manuais,
os procedimentos, as técnicas de gerenciamento de riscos que
tendem a crescer e eventualmente sufocar as grandes
organizações típicas. Simplificando, ele queria que o foco
estivesse no cliente e no produto, não no processo.
 
Quando a própria organização começa a servir seus próprios
interesses, e não as necessidades do cliente, é preocupante para
Steve e para ele bloqueia criar experiências empolgantes para os
clientes
 
Ao fazer o planejamento, verificar o trabalho e embaralhar o
jornal para cada pessoa que está realmente trabalhando na
solução do cliente, os tentáculos da burocracia finalmente
sufocaram a fera. 
 
Quando você trabalha para criar excelência e as pessoas se
alinham para examinar suas decisões de compras, modificar seu
ambiente de escritório, preparar relatórios e comercializar seus
esforços para outros silos dentro da organização, você
provavelmente já passou para o lado sombrio. 
 
É mais fácil separar algo do que criá-lo, e os indivíduos nessas
camadas fazem carreiras destruindo coisas.



Produto, simplicidade e foco
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Na Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple, em 2010,
Steve Jobs subiu ao palco novamente: Estamos introduzindo o
iPhone 4 - o iPhone de quarta geração.
 
Agora... isso é realmente quente. E existem mais de 100 novos
recursos, e não temos tempo para cobri-los hoje. Por isso, cobri
oito deles com você, oito novos recursos do iPhone 4. 
 
Essa apresentação, como a maioria das apresentações de Steve,
mostrou claramente seu profundo envolvimento e conhecimento do
produto. Quantos outros CEOs você já viu publicamente
sustentar, sentar, dirigir ou experimentar um dos produtos da
empresa? 
 
Steve manteve suas equipes de design pequena, simples e junta.
A recém-anunciada sede da nave espacial de três milhões de
metros quadrados em Cupertino foi projetada em parte para
colocar todas as equipes de design sob o mesmo teto – elas
haviam sido espalhados em locais dentro de um raio de oito
quilômetros da atual sede do Loop Infinito.
 
Simplicidade do produto. Simplicidade organizacional. Foco. É
simples assim. 
 
• Uma aparência moderna, futurista, produto e embalagem• Linhas
finas e simples e os melhores materiais,
• Qualidades sensoriais extraordinárias - toque, sensação,
som,
• Simplicidade e qualidade na interface humana - controles e
botões sólidos e fáceis de usar, sedutor e sexy; faz você querer
olhar, tocar, ouvir repetidamente.
 
O que quer que seja legal, Steve Jobs sabia quando o via - e
sabia que os clientes estavam dispostos a pagar por isso.
 
Se você administra uma empresa que faz produtos de limpeza
para banheiro ou uma que opera um restaurante de comida
mexicana, isso se aplica? 
 
A verdade é que é preciso pensar, praticar, experimentar e, sim,
tolerar o fracasso.  Mas mesmo se você estiver em uma dessas
empresas “menos sexy”, ainda terá um produto inteiro. 
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Seu cliente deve preparar, usar e descartar o produto de limpeza.
Existem experiências sensoriais, incluindo o aroma pós-limpeza.
 
E talvez você possa inventar um pacote, dispensador ou suporte
legal, tão legal que até os adolescentes da família querem
experimentar.
 
Se você estiver dirigindo um restaurante mexicano, pense
novamente em todo o produto e em toda a experiência, desde o
momento em que os clientes chegam até a partida.
 
Serviço, limpeza e experiência sensorial contam e contam muito.
Em vez de vê-los como males necessários, veja-os como uma
chance de diferenciar seu restaurante, de mostrar excelência
acima e além do sabor da comida.
 
• Mantenha o menu, a decoração e o serviço simples,
• Pense sempre no produto inteiro,
• Veja os componentes do produto como oportunidades para se
destacar, não apenas para enfrentar a concorrência ou fazer o
trabalho.Pense elegante; pense simples,
• Mantenha a organização simples também,
• Não se esqueça de ser legal - elegante, sedutor e sexy.



Um "monstro" no palco 
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As apresentações de Steve Jobs eram invejavelmente simples,
envolventes, informativas, empolgantes, confortáveis   e
divertidas.
 
Seu estilo de entrega era quase tão importante quanto o próprio
conteúdo. Steve definiu o tema, informou quais problemas
estavam sendo resolvidos, definiu um roteiro para a solução,criou
momentos memoráveis   e deixou o público querendo
mais.
 
Poucos outros, se houver, no mundo corporativo, chegaram perto.
Embora cuidadosamente ensaiado - por horas, de acordo com a
maioria dos relatos e suas apresentações eram de natureza
casual. 
 
A partir do momento em que ele subiu ao palco com sua marca
registrada de gola alta preta, jeans e sapatos brancos, as pessoas
na platéia ficaram à vontade, imaginando que elas seriam
abordadas por um artista favorito em vez de um executivo
exigente. Funcionou.
 
As apresentações foram coreografadas e ensaiadas nos mínimos
detalhes. As imagens eram poucas, mas mostradas em tamanho de
sala inteira atrás de Steve. 
 
A maioria era versões deslumbrantes do logotipo simples da
Apple, imagens ampliadas e coloridas de um produto da Apple ou
tabelas ou listas muito simples de fatos ou balas. Limpo, conciso e
colorido.
 
Steve tinha um estilo oral difícil de descrever e melhor aprendido
ao assisti-lo (uma lista de algumas apresentações favoritas no
YouTube aparece no final do capítulo). 
 
Ele estava calmo e confiante. Ele era claro e articulado, usando
frases curtas e palavras simples, muito raramente "técnico".
Quase não havia "ums" ou "ahs" ou palavras de preenchimento. 
 
A cadência e o fluxo eram quase ideais, com pausas e silêncio nos
lugares certos para permitir ao público digerir sua mensagem ou
criar empolgação. 
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Ele era genuíno e credível; ficou bem claro que ele estava dizendo
o que ele pensava, não o que o público queria ouvir.
 
A apresentação, o visual e a mensagem eram nítidos, visualmente
simples e fáceis de entender. Todas essas características e
maneiras são claramente visíveis nos vídeos, e acredito que elas
podem ser aprendidas ou desenvolvidas com a quantidade certa
de foco e ensaio. 
 
Além desse núcleo, havia algumas outras marcas comerciais
notáveis   das apresentações de Jobs. O traje casual. O foco não
estava no homem ou na imagem, mas no assunto e nas imagens do
assunto. 
 
Você nunca ouviu falar de seus próprios sucessos pessoais e
raramente de suas próprias histórias. De fato, você raramente
ouvia "eu".
 
Você pensaria que um ícone tão talentoso e mais jovem que a
maioria apresentasse seus produtos juvenis a uma cultura do Vale
do Silício de shorts e sandálias freqüentemente juvenil seria dado
a humor, piadas, sugestões e reviravoltas nas palavras.
 
Não tanto. Steve era um cara muito sério. Ele ficou direto ao
ponto e à mensagem e, se jogou um pouco de humor em você,
você se lembrou. 
 
Mas, diferentemente de muitos palestrantes, ficou claro que Steve
não precisava usar o humor para manter sua atenção, e ele sabia
disso. 
 
Famosamente,ao apresentar o OS X em 2000, ele nos disse que os
“botões na tela pareciam tão bons que você deseja lambê-los”. Ele
também pode usar o humor para zombar de um concorrente
(geralmente a Microsoft): “Nossos amigos gastam mais de cinco
bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, e tudo o que
eles parecem fazer é copiar o Google e a Apple. "Ele usou o humor
não para entreter, mas para fazer um argumento, e torná-lo claro.
 
Dessa maneira, ele era um pouco parecido, mas mais sutil, com
outros líderes excepcionais, como Abraham Lincoln, Winston
Churchill e Warren Buffett. 
 
Como vimos, Steve Jobs não parou de criar o produto e a
experiência do cliente. De jeito nenhum. Ele evangelizou o produto
e sua visão de suporte a tal ponto que quase se tornou uma
extensão do produto. 
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Tanto o conteúdo quanto o estilo eram únicos em comparação com
a maioria dos discursos de estilo corporativo, e ele usou a
mensagem de maneiras que a maioria das pessoas não pensa. 
 
Aqui estão algumas dicas:
 
• Nunca se esqueça da mensagem . Pode ser tão importante
quanto o produto,
• Seja seu produto; seja sua marca; seja sua empresa. Não
perca esta oportunidade. Não deixe para o pessoal de relações
públicas. As pessoas dentro e fora da organização realmente
respondem,
• Não se esqueça: suas apresentações em público significam muito
para sua equipe dentro das quatro paredes. É uma oportunidade
de ouro,
• Mantenha seu conteúdo simples e em grupos de três. “Por que
precisamos disso, o que é e como funciona” é um bom ponto de
partida para organizar uma mensagem,
• Mantenha a linguagem simples,
•   Lembre-se, você está no palco; aproveite a oportunidade. Mas
evite tornar-se o centro das atenções. É sobre o seu produto e
sua mensagem, não sobre você,
• Seja confiante, atual e divirta-se.



Tenho más notícias...
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“Tenho más notícias para compartilhar com todos vocês. Steve
faleceu hoje cedo”, CEO da Apple, Tim Cook, 5 de outubro de
2011. Steve. Apenas Steve. 
 
Assim como Mike.Todos sabemos quem é Mike. Mas poucas outras
pessoas na história conseguiram transformar seu primeiro nome
em sua marca. 
 
E menos ainda - talvez ninguém - na história dos negócios o
fizeram. O que Steve Jobs faria? O que Steve faria? De que outro
Steve poderíamos estar falando?
 
Nos dias que se seguiram à morte de Steve, a mídia, a conversa e
a conversa na rua eram sobre Steve. Todo mundo conhecia a
história. Como Mike, ele tocou milhões de vidas, seja você um fã
de basquete ou não. 
 
Por causa de Mike, muitos de nós se tornaram fãs de basquete.
Mas o basquete não toca nossas vidas da maneira que a
tecnologia pessoal chegou a tocar nossas vidas. 
 
Steve era um modelo respeitado e reverenciado em um setor que
nos toca todos os dias, e um setor que nos toca mais do que nunca
e de uma maneira mais positiva do que nunca, por causa do que
ele fez. 
 
E em uma indústria que é pouco conhecida por produzir o tipo de
herói popular que Steve chegou a ser. As pessoas comparam
Steve Jobs a Thomas Edison e Henry Ford.
 
Thomas Edison e Henry Ford também criaram produtos - realmente
indústrias - que tocam nossas vidas todos os dias. 
 
Eles também contribuíram com grandes coisas para a filosofia e o
espírito empresarial dos dias, um dia em que a filosofia e o espírito
dos negócios não estavam em grande forma.
 
Mas eles tinham o carisma pessoal de Steve Jobs? A visão
centrada no cliente? O senso de design pessoal simples e
elegante? Eles poderiam fazer um discurso ou apresentar um
produto da maneira que Steve Jobs fez? 
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A falta de mídia e tecnologia difundidas pode ter dificultado seus
esforços. 
 
Mas mesmo que eles tivessem a mídia de hoje à disposição, é
duvidoso que qualquer um dos dois tivesse mexido a agulha com o
carisma, a paixão, o charme pessoal, a clareza e a empatia que
Steve Jobs exalava diariamente.
 
Thomas Edison era um tecnólogo inovador. Henry Ford era um
líder de negócios inovador. Mas nenhum deles se tornou uma
marca. Steve Jobs se tornou uma marca.
 
Podemos conversar por horas sobre como criar uma marca de
produto. E muitas pessoas fizeram isso; a literatura e os recursos
da Internet sobre esse tópico são extensos. 
 
Portanto, não vou entrar em detalhes, mas os traços de caráter do
produto ou da marca da empresa se resumem a alguns temas
básicos:
 
• Imagem: A empresa ou o produto recebe um rótulo, jingle e / ou
slogan reconhecíveis. A imagem cria reconhecimento, é fácil de
ver e lembrar, e pode transmitir um pensamento, uma
característica física ou uma promessa,
 
• Consistência: Uma marca conota consistência, especialmente no
mundo atual de marcas nacionais. 
 
Coma em um McDonald's em qualquer lugar do mundo e você terá
praticamente o mesmo Big Mac. Compre uma caixa de maré em
qualquer lugar do mundo e você acabará com roupas limpas,
 
• Promessa:A imagem e a consistência evoluem para uma
promessa intrínseca de certa qualidade, certo nível de valor,
certo sabor, certo estilo e certo nível de conforto. O Four Seasons
tem uma promessa de marca mais luxuosa do que o Holiday Inn,
 
• Confiança:A promessa, entregue com sucesso uma e outra vez,
cria confiança. Quanto maior o grau de confiança, mais valiosa é
a marca.
 
Não há dúvida de que o valor de uma boa marca
é enorme e, no mundo atual de curtos ciclos de vida do produto e
tempo de atenção reduzido, o valor de uma boa marca é maior do
que nunca. 
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As pessoas confiam em boas marcas e estão dispostas a pagar
mais para obtê-las. O valor da marca Starbucks para essa
empresa é quase incalculável e foi desde o início.
 
O valor da marca Apple tornou-se igualmente incalculável. O tipo
de marca sobre o qual menos pessoas falam, e o que eu acho que
o legado de liderança de Steve realmente é, é estabelecer uma
marca pessoal - uma marca pessoal como líder.
 
Uma marca pessoal incorpora as características de uma marca de
produto, mas vai muito além delas. Mike pode ter feito isso no
mundo do basquete; Tiger fez isso no mundo do golfe (até que seu
próprio comportamento destruiu a promessa e a confiança). 
 
Mas ninguém no mundo dos negócios ou da tecnologia jamais fez
isso melhor do que Steve. Como ponto de partida, uma marca
pessoal inclui todos os elementos de um produto ou marca
da empresa - imagem, consistência , promessa e confiança.
 
Essas características também podem ser desenvolvidas em uma
pessoa, e uma pessoa, especialmente um líder, com essas
características terá sucesso. 
 
Com produtos e empresas, a confiança é fundamental; se as
pessoas não confiam no produto ou na empresa, a única coisa que
um profissional de marketing pode fazer para mover o produto
(além de reparar a confiança) é reduzir os preços. 
 
Com as pessoas, também se trata de confiança, mas vai um pouco
além de apenas poder depender delas. As pessoas criam coisas;
eles decidem coisas; eles expressam emoções sobre as coisas - há
mais do que apenas se o produto funciona ou é um bom valor. 
 
Com as pessoas, a coisa de "confiança" evolui para credibilidade.
Várias características contribuem para o tipo de credibilidade que
Steve possuía e compartilhava todos os dias:
 
• Respeito: Como indivíduo ou líder, você ganha respeito por estar
certo, admitindo quando está errado e - é isso que muitos líderes
esquecem - respeitando os outros,
 

Uma marca valiosa
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• Otimismo: Uma pessoa que é otimista olha para a frente e está
disposta a seguir em frente, e é menos provável que fique
sujeita às normas do passado. Essa pessoa mora no futuro, não no
passado,
• Paixão: Misture otimismo com perseverança e passe todas
as horas acordadas pensando e evangelizando, e você
conquistará o coração de seus seguidores,
• Confiança:Um líder confiante e seguro de si torna os outros ao
seu redor mais confiantes,
• Altruísmo:Bons líderes pensam nos outros e tentam se colocar no
lugar deles. Eles querem que todos tenham sucesso, não apenas
eles mesmos,
• Estilo profissional: Bons líderes desenvolvem um estilo
consistente de trabalho e comunicação com o qual todos sabem e
aprendem a trabalhar. Como vimos com Steve, não precisa
ser um estilo fácil, mas deve inspirar confiança. 
 
Quando um líder é difícil, para trabalhar com ou manter os outros
desequilibrados, essas pessoas tendem a se concentrar em seu
relacionamento com o líder, não no produto ou no projeto.
 
Quando as pessoas sabem que você é um divisor de águas, isso
significa que elas também podem ser divisórias de
jogo.
 
• Estilo pessoal: Tudo, desde suas roupas e trajes, até seu
desejo de privacidade, como você se apresenta dentro e fora da
organização, define seu estilo pessoal.
 
As roupas casuais de Steve diziam a todos que ele era um artista;
ele era genuíno e "uma das pessoas", não um tipo de "vestido para
impressionar". 
 
O foco de Steve estava no produto e no cliente, não em si mesmo,
e tudo nele - o que ele usava e o que fazia na Apple e em casa -
sugeria isso.
 
Steve se transformou em uma marca comercial e de tecnologia
única. Essa marca representou uma inovação consistente, um
desejo consistente de mudar o jogo a favor do cliente e uma
aplicação consistente dos segredos complexos da tecnologia para
melhorar nossas vidas pessoais. 
 
Steve também representou excelência consistente do produto,
excelência consistente da experiência do cliente e excelência
consistente do design.
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A marca de Steve era quase tanto sobre o que ele não era quanto
sobre o que ele era. Ele não era sobre dinheiro. Ele não era sobre
a corporação. 
 
Ele não era sobre política.Ele não era sobre imagem executiva ou
grandeza. Ele não era dono de muitas empresas e não era dono de
muitas casas ou jatos extravagantes ou de uma
coleção de carros. 
 
Ele não era sobre ser o centro das atenções. Ele não era sobre
poder.Ele manteve o foco na mensagem e não em si mesmo. Steve
deixava as pessoas à vontade, dando-lhes garantias constantes
de que o produto e o cliente eram coisas importantes. 
 
Ele era apenas um cara comum de se trabalhar, conforme a
situação exigia, sem pretensões e formalidades. Claro, ele poderia
ser difícil se as coisas não estivessem indo bem, mas isso também
fazia parte da marca.
 
A clareza era uma parte importante de sua marca e seu estilo; até
as palavras que ele escolheu, de “incrivelmente bom” a “merda”,
são lendárias. A simplicidade elegante de seu próprio estilo
alimentava seus produtos e vice-versa.
 
O fato de Steve ter construído sua marca e mantida de forma tão
consistente por 35 anos diante de mudanças na tecnologia e nos
gostos é ainda mais notável. 
 
Muitas pessoas pensam que as mudanças que levaram à sua saída
e ao seu retorno em 1997 foram um longo caminho para afirmar
sua marca - ele estava “certo depois de tudo.” Sem esse teste - e
sem a chance de alcançar a excelência com a Toy Story
em um campo que ele sabia pouco sobre entrar - talvez ninguém
tivesse notado.
 
Steve fez e levou as pessoas a grandes realizações e desfrutou de
um arco de vida que simplesmente não está disponível para a
maioria de nós, mortais. 
 
Ele estabeleceu uma enorme marca pessoal, viveu de acordo com
ela e viveu dela, e o sucesso da marca permanecerá para sempre
difícil de duplicar. 
 
Mas isso não significa que você não deve tentar criar sua própria
marca de liderança pessoal.




