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By Walter Isaacson

Steve Jobs Movie
Com base em mais de 40 entrevistas exclusivas que Isaacson fez a Jobs, ao longo de dois anos, bem
como a membros da sua famÃlia, amigos, colegas e adversÃ¡rios, Steve Jobs Ã© o retrato definitivo do
homem de negÃ³cios mais criativo e inovador da nossa era.
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Steve Jobs Daughter
Este livro de Isaacson abarca toda a vida de Jobs, privada e pÃºblica, incluindo pormenores exclusivos
que serÃ£o revelados em primeira mÃ£o.
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Steve Jobs House
Nascido em 1955 e influenciado pelo espÃrito da dÃ©cada de 60 na BaÃa de S. Francisco, onde o
espÃrito do â€œflower powerâ€• e o advento da indÃºstria informÃ¡tica se cruzaram, o entÃ£o jovem
Jobs embarcou numa sÃ©rie de experiÃªncias contraditÃ³rias: consumo de LSD, prÃ¡tica de veganismo
e meditaÃ§Ã£o, a par do fascÃnio pela electrÃ³nica e pela tecnologia. Com apenas 21 anos, Steve Jobs
co-fundou a Apple na garagem dos seus pais, conduziu a empresa a um enorme sucesso, foi deposto
em 1985 e voltou Ã sua lideranÃ§a em 1997. O seu gÃ©nio artÃstico, temperamento volÃ¡til e visÃ£o
apaixonada levaram Ã criaÃ§Ã£o de produtos revolucionÃ¡rios que mudaram o mundo, por
combinarem arte e tecnologia. De espÃrito inconformado e perfeccionista, Jobs guiava-se pelas suas
prÃ³prias regras em todas os domÃnios da vida.
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Steve Jobs Wife
Isaacson comenta: "Este livro Ã© sobre uma vida cheia de altos e baixos e a personalidade ardente e
intensa de um empreendedor criativo, cuja paixÃ£o pela perfeiÃ§Ã£o e vontade fÃ©rrea o levaram a
revolucionar seis indÃºstrias: computadores pessoais, filmes de animaÃ§Ã£o, mÃºsica, telefones,
computaÃ§Ã£o por tablet e ediÃ§Ã£o digital. Pode atÃ© falar-se de uma sÃ©tima indÃºstria: a do
comÃ©rcio retalhista, que Jobs nÃ£o revolucionou propriamente, mas fez repensar. "
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Steve Jobs Net Worth
Este livro conta a mais importante histÃ³ria de empreendedorismo da nossa Ã©poca. Quando Jobs
assumiu a direcÃ§Ã£o da Apple pela segunda vez, em 1997, a empresa estava a sete semanas da
falÃªncia, e em pouco tempo ele tornou-a a mais valiosa do mundo. Ele nÃ£o criou apenas produtos
revolucionÃ¡rios, mas tambÃ©m "uma empresa sÃ³lida, imbuÃda do seu ADN e cheia de designers
criativos e engenheiros inovadores capazes de levar a cabo a sua visÃ£o."
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Steve Jobs Quotes
A ideia de escrever este livro, observa Isaacson, surgiu hÃ¡ sete anos: "No inÃcio do VerÃ£o de 2004, eu
recebi um telefonema dele. Tinha sido simpÃ¡tico comigo ao longo dos anos, com especial intensidade
nas alturas em que estava a lanÃ§ar um novo produto que queria na capa da revista Time ou ver
apresentado na CNN, lugares onde eu trabalhava... Ligou-me porque queria que eu escrevesse a
biografia dele. Eu tinha publicado recentemente a de Benjamin Franklin e estava a escrever a de Albert
Einstein, e a minha reacÃ§Ã£o inicial foi pensar, com alguma ironia, que ele se via como o natural
sucessor daquela sequÃªncia. Hesitei, porque assumi que ele estava no meio de uma carreira que ainda
teria muitos altos e baixos. Agora nÃ£o, disse-lhe, talvez daqui a uma dÃ©cada ou duas, quando vocÃª
se aposentar."
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Steve Jobs Yacht
"Mas depois apercebi-me de que ele me ligara pouco antes de ser operado, pela primeira vez, a um
cancro. Ao vÃª-lo lutar contra a doenÃ§a, com uma intensidade incrÃvel e um espantoso romantismo
emocional, acabei por perceber que ele era um homem absolutamente cativante e tomei consciÃªncia
de quÃ£o profundamente os seus produtos reflectiam a sua personalidade. As suas paixÃµes,
perfeccionismo, demÃ³nios e desejos, espÃrito artÃstico, temperamento instÃ¡vel e obsessÃ£o pelo
controlo estavam profundamente ligados Ã sua abordagem do negÃ³cio. Foi por isso que decidi tentar
escrever a sua histÃ³ria de vida como um â€˜case studyâ€™ de criatividade." (revista Time)
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Steve Jobs Kids
Isaacson acrescenta: "Como se pode constatar, Jobs estava certo. Ele Ã© um digno sucessor de Franklin
e Einstein. Cada um deles tinha um gÃ©nio intuitivo, uma imaginaÃ§Ã£o criativa, a capacidade de
pensar de forma diferente e o tipo de espÃrito mÃ¡gico que sÃ£o necessÃ¡rios para se ser inovador.
Eles nÃ£o eram meramente inteligentes, eram imaginativos e criativos â€” requisitos fundamentais
para ser bem sucedido no sÃ©culo XXI."
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Steve Jobs Last Words
Embora Steve Jobs tenha cooperado activamente com este livro, ele nÃ£o quis ter controlo algum sobre
o que estava a ser escrito. NÃ£o impÃ´s limites e encorajou as pessoas que prestaram depoimentos a
falar honestamente. Isaacson captou o verdadeiro espÃrito de Jobs e conta nesta biografia a histÃ³ria
fascinante do mais influente homem de negÃ³cios do nosso tempo.
Steve Jobs was a damn dirty hippie.
He didn't much like to shower or wear shoes. He believed his diet kept him from getting stinky, not true
apparently. In fact he was quite odd and obsessive about his diets, he would go on kicks where he
would eat nothing but carrots for long periods of time until he turned orange. This makes me wonder if
these strange eating habits brought on his cancer. Who can say?
Steve Jobs was an asshat.
He was an ass to everyone, even Steve Wozniak, who by everyone's stand
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He didn't much like to shower or wear shoes. He believed his diet kept him from getting stinky, not true
apparently. In fact he was quite odd and obsessive about his diets, he would go on kicks where he
would eat nothing but carrots for long periods of time until he turned orange. This makes me wonder if
these strange eating habits brought on his cancer. Who can say?
Steve Jobs was an asshat.
He was an ass to everyone, even Steve Wozniak, who by everyone's standards is one of the nicest guys
there is. Wozniak was Job's only friend at times, and looked up to him always, but Jobs screwed him over
time and again. Jobs didn't even claim his first born daughter (until much later) as his own even though
there was no doubt she belonged to him. He also was a very emotional man, lots of crying and snot
when he wanted something. Impossible to please, even down to the color of things. I seriously don't
know how anything got finished, I really don't.
Steve Jobs was a super genius.
Despite of (or because of) all this he created the most amazing things. Because he demanded the
impossible, he would get it. I love my Ipod and my Ipad. I'm very attached, I don't want to live without
them. I use the Ipod for my audiobook and podcast addiction. I'm even learning how to draw
caricatures on the Ipad.....so frik'n cool.
Thank you Steve for being a damn dirty hippie, asshat super genius. Your creations have enhanced, and
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changed our lives.
Review also appears on Shelfinflicted....Go and visit!
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