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Filosofia e negócios ? será ?
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Jobs foi um visionário, um inovador.
Não repetia fórmulas prontas, do tipo “Missão / Visão / Valores”... e coisas do
tipo.

Dizia frases como :
 “Eu quero colocar uma marca no Universo.”
 “Inovação distingue um líder de um seguidor.”
 “Meu trabalho não é o de pegar leve com as pessoas.

Meu trabalho é torná-las melhores.”

Pois esse gênio visionário afirmou :
“Eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates.”



chave para o sucesso = chave de leitura
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 Produzir algo original e único nos destaca, diferencia.
 Para isso, precisamos de uma chave de leitura do universo cultural que é o

nosso.
 Essa chave pode ser uma história bem contada, um símbolo.
 O herói é um símbolo, um guerreiro determinado a vencer. Era uma vez

Aquiles, o herói da Guerra de Tróia. Graças a ele os gregos venceram os
troianos.
 Hoje, um símbolo de herói é Steve Jobs.
 O que eles têm em comum ?
 O que você tem em comum com eles ?
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sem limites impostos
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Jobs conhecia o valor do pensamento bem organizado, 
por isso valorizava tanto uma figura como Sócrates.

Sabia que se especializar só numa área não dá certo, 
limita. E ele não aceitava limites.

O que Steve Jobs tem a ver com Aquiles, da Guerra de 
Tróia ? Esse guerreiro que há 30 séculos representa o 
modelo ideal de vencedor ?
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 Afinal, por que precisamos de heróis ? Por que a guerra nos fascina e
o guerreiro nos seduz ?

 Os heróis são homens ímpares, fora do comum. Nos mitos, todos se
envolvem numa saga inacreditável, impossível ao comum dos mortais.
E conquistam o que parecia impossível.

 A figura do herói solitário continua a seduzir, como a dos detetives
justiceiros que nem sempre são politicamente corretos.

 Nos mitos e filmes aos que não cansamos de assistir eles matam
vítimas inocentes, quando necessário.

 A única coisa que os interessa ? O sucesso. Vencer. Deixar uma
marca. Ser o herói.

“Os Deuses não farão nada por nós que não façamos sozinhos. 
Precisamos de um herói.”                Homero



herói
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O que essa palavra significa para você ?

Um bravo, modelo, super-homem, ser fabuloso ?

O herói atua sobre o real e o potencializa, o modifica.

Ele tem a capacidade de ser alguém fora e acima do social, não pode ser
controlado por ele – por isso é temido.

Seus inimigos sempre aparecem como detentores de uma inteligência
privilegiada. Mas na vida real podem ser alguém insignificante, mas que
consegue acertar o único ponto fraco do herói.



calcanhar de Aquiles

www.basefilosofia.com.br

7

O herói é o espelho no qual um grupo, ou um povo,
escolhe ver a si mesmo.

Ele é uma figura que responde a anseios, em dado
momento.

Mas o herói morre no auge...

O que fazer para evitar a morte no auge empresarial
ou da carreira ?



Aquiles e Steve Jobs

No BASE nós comparamos os dois para você. E comparamos o percurso de
ambos, seus pontos fortes e frágeis.
Fica mais fácil perceber o que faz um visionário, desses que deixam sua marca e
mudam o mundo (mesmo que seja só o deles).
Para isso, listamos e discutimos o que é preciso ter, saber e, sobretudo, fazer.
Ser “amado pelos Deuses” é algo que se conquista.
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Homero falou sobre isso no 1º livro do Ocidente.
Steve Jobs foi a prova de que ele tinha razão quando
criou Aquiles, o maior dos modelos.

Os gregos sabiam do que falavam : afinal, sua Deusa
mais importante (Athena) tem na mão a Vitória
(Niké), que você conhece como Nike, em inglês...
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FILOSOFIA É A BASE DE TUDO

VISITE NOSSO SITE PARA SABER POR QUE
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