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Qual o principal assunto do livro 
 

• O livro aborda a trajetória de um dos lideres mais criativos 
do mundo que transformou um negocio de garagem em 
uma empresa que vale bilhões.. 

 



 Pontos do Livro  
O império de Jobs  

• Um órfão do vale do silício prometido a estudar. 

• Jobs encontra Stephen Wozniak.  

• Da faculdade ao curso de caligrafia. 

• A “caixa azul” onde tudo começou. 

• A grande e tão famosa GARAGEM. 

• O momento de nomear o novo empreendimento. 

• 1975 surge a Apple I, o primeiro computador. 

• A feira da Costa Oeste em 1977. 

• Markkula e Scott, marketing e produção 

• Em busca de investidores, ações triplicadas. 

• Do sucesso do Apple II a Fortune 500. 



Fotos do APPLE l 

 



APPLE II, GARAGEM E CAIXA AZUL... 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Apple-II.jpg


Pontos do Livro 

• Scott e os privilégios de trabalhar na Apple inc. 

• “A quarta feira negra” e a incompetência do Apple III 

• A saída de Stephen Wozniak após 9 anos. 

• ‘‘Sculler prefere vender água açucarada pelo resto da vida 
ou quer mudar o mundo?’’ 

• A renuncia de Steve Jobs com 97% de rejeição, 14 anos 
após a fundação. 

• NEXT o novo empreendimento que faria os melhores 
computadores do mundo, graças a grande XEROX. 

• Willian Gates na ajuda do projeto NEXT, mas ele nunca 
decolou e deixou Jobs mal. 



Pontos do Livro 

• Nesse meio tempo uma empresa caiu em suas mãos, a 
PIXAR um dos maiores estúdios de animação do mundo 

•  A grande APPLE a beira da falência, precisavam de um 
novo sistema a qualquer preço. 

• ‘‘golpe de estado’’. Steve CEO interino.  

• A quinta avenida e a loja APPLE,  

• O lema “Apple vende mais q tecnologia ela  vende sonhos” 

• Apple se apresenta como uma empresa de audácia, 
engenhosidade e empreendedorismo. 

• Epílogo... Anos depois retrospecto.   

• APPLE Sobressaíram, e como continuaria ?? 



A quinta avenida.. 

  



Breve Resumo 

• O Apple Lisa foi um computador revolucionário, porém ele 
representou um fracasso de vendas, custando 9,999 dólares 
no varejo.  

• A própria Apple lançou o Macintosh como um concorrente 
mais barato que o Lisa, sendo mais simples que o Lisa. 

• Wozniak havia descoberto os videogames 

• O novo Steve Jobs. A revira volta,   

• O iMove, ipod, e o seu programa, iMEC, iPhones, o tablet.. 

•  A Apple conquistou a 3ª posição em lucros e 17ª em 
faturamentos no ranking da "Fortune500", Em termos de 
valor de mercado, a Apple só perde para a petrolífera Exxon: 
está na 2ª posição, com US$ 357,9 bilhões,.  

 

 



Fotos APPLE 



Breve Conhecimento   

 

 

 



Principais lição do livro... 

• Criar tecnologia fácil de usar para o público mais amplo possível. 

• Menos é mais, ter menos produtos  significa vender mais com custos baixos . 

• Sempre atrás de informações, não tomar decisões por suposição . 

• Concentre se naquilo que você é bom delegue o resto,(terceirização) . 

• O ativo da empresa era: a melhor equipe e clientes fã. 

• Saber brigar, ninguém te da o que é seu, é preciso pegar por direito. 

• O foco e o entretenimento digital não computador de mesa. 

• Criatividade é apenas conectar as coisa, mesmo que elas esteja pronta. 

• Buscar a perfeição em tudo o que faz. 

• Não basta você ser eficiente, tem que ser eficaz. 

• Luxo é cuidar dos mínimos detalhes. 

• Todo mundo erra, mais tente tirar bons aproveito disso 

• Acredite em você mesmo, seja ate um pouco teimoso . 

• O cliente não sabe o que quer, ate que você os o  diga . 



Breve Video 



O que ficará em minha 
lembrança... 

  “ você não consegue conectar os fatos olhando para frente. Você só 

os conecta quando olha para trás. Então tem que acreditar que, de 
alguma forma, eles vão se conectar no futuro. Você tem que acreditar em 
alguma coisa – sua garra, destino, vida, karma ou o que quer que seja, 
acreditar e por em pratica. Essa maneira de encarar a vida, nunca me 
decepcionou e tem feito toda a diferença para mim..” 

  

 "Estou procurando um lugar que necessite de muitas reformas e 
consertos, mas que tenha fundações sólidas. Estou disposto a demolir 
paredes, construir pontes e acender fogueiras. Tenho uma grande 
experiência, um monte de energia, um pouco dessa coisa de ‘visão’ e não 
tenho medo de começar do zero". 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Steve_Jobs_signature.svg


Minha opinião final é... 

• O FASCINANTE IMPÉRIO DE STEVE JOBS é uma leitura de 
conhecimento a todos empreendedores, administradores, 
executivos que buscam entender o modelo de gestão e 
formação de uma empresa. 

• Steve Jobs foi um grande empreendedor soube Concentre 
se naquilo que sabia fazer e delegou o resto, mas não foi 
bem ele que se tornou o revolucionário no mundo da 
tecnologia.. 

• Jobs teve muita sorte na vida, ele estava no lugar e na hora 
certa onde tudo aconteceu, ele só soube administrar bem a 
sorte que o destino lhe proporcionou, um cara arrogante 
onde não aceitava a opinião dos outros e não era solidário 
com a sociedade, só almejava poder. 

• Grade gerencial 9,1 
 
   



Eu recomendo esta leitura 

- Leitura para empreendedores, que tenham um 
senso critico para conhecer o modelo de gestão da 
empresa que mudou o mundo dos negócios, duas 
vezes. 

- Não é uma leitura rápida e de fácil compreensão, 
considerando que o livro é bem detalhado, mas 
muito interessante..  

- O autor é também um admirador, fanático pela 
Apple, transformou o que seria uma crônica da 1° 
década, a esse livro que se tornou um clássico. 
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