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Projeção de 
resultados 

“Não faz sentido olhar para trás e pensar:  devia 
ter feito isso ou aquilo, devia ter  estado lá. Isso 
não importa. Vamos inventar o amanhã, e parar de 
nos preocupar com o passado” 
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Por que fazer isso? 

“As pessoas ligam a televisão quando querem 
desligar o cérebro” 
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Excitação, Glamour 
e Emoção 

“Para se ter sucesso é necessário amar de verdade 
o que se faz. Caso contrário, levando em conta 
apenas o lado racional, você simplesmente desiste. 
É o que acontece com a maioria das pessoas” 
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Target Market 

“Concentre-se naquilo que você é bom, delegue 
todo o resto” 
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Marketing Feeling 

“Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar 
sua voz interior. E mais importante, tenha a 
coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles 
de alguma forma já sabem o que você realmente 
quer se tornar. Tudo o mais é secundário.” 
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Marketing 
Proativo 

“Inovação distingue entre um líder e um seguidor.” 
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Derrota não 
Vitória sim 

“Às vezes a vida vai te golpear a cabeça com um 
tijolo. Não percas a fé.” 
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NED  
Marketing Pessoal 

“Se tu o desejas, podes voar, só tens de confiar 
muito em ti.” 
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Benchmarking 

“Trocava toda minha tecnologia por uma tarde 
com Sócrates.” 
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Design: A Força do 
Marketing 

“Para mim não há nada mais importante no futuro 
que o desenho. É a alma de tudo o que é criado 
pelo homem.” 
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Marketing de 
Experiências 

“As pessoas não sabem o que querem até você 
mostrar a elas.” 
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Diversificação 

“Se você faz algo de bom e tudo dá certo, acho 
que é hora de pensar em outra coisa e tentar 
adivinhar o que vem pela frente.” 
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Marketing de 
Reposicionamento 

“Você pode encarar um erro como uma besteira a 
ser esquecida, ou como um resultado que aponta 
uma nova direção.” 





 “Estas estratégias todas são 

de minha autoria,  

MAS AS FRASES NÃO SÃO 

MINHAS  SÃO  DE   SPJ 



1976 – Apple I 



1983 – Lisa 



1984 – Macintosh 



2005 – Mac Mini 



2006 – I Pod Shuffle 



2006 – Mac Pro 



2007 – I Phone 



2008 – Mac Book Pro 



2009 – White Mac Book 



2010 – I Pad 



2010 – I Phone 4 



2011 – I Pad 2 





OBRIGADO!!! 
guaranyjr@orm.com.br 

 

Simplesmente:   EU  

mailto:guaranyjr@orm.com.br

