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RESUMO 

A Apple é uma empresa que enfrentou as mais diversas situações financeiras no decorrer da sua 

história. Ela foi extremamente bem sucedida, até que enfrentou uma eminente falência, e após 

uma série de medidas, passou a ser considerada a empresa mais valiosa do mundo. É 

constatado no decorrer dessa monografia, que, nos períodos mais bem sucedidos da Apple, a 

inovação foi o principal foco. Juntando o foco para inovação e o estilo empreendedor de seu 

fundador Steve Jobs, a Apple lançou produtos revolucionários, que quebraram paradigmas e 

redefiniram mercados, como o iPhone fez com o mercado de telefones celulares. A região do 

Vale do Silício contribuiu para o desenvolvimento da empresa através do capital social, pois 

estabeleceu relações de confiança entre empresas e funcionários. O marketing e o design são 

duas frentes de inovação extremamente exploradas pela Apple. Através deles que a empresa 

conseguiu estabelecer uma grande base de consumidores fanáticos e confiantes que a empresa 

irá sempre trazer novos produtos inovadores, como o iPad e o iPhone. 

Palavras-chave: Apple; Inovação; Tecnologia; Marketing; Design; Foco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Apple is a company that has faced many different financial situations in the course of its 

history. It was extremely successful until faced an imminent bankruptcy, and after a series of 

measures, it has been considered the most valuable company in the world. It is found 

throughout this graduation thesis, which, in its most successful periods, innovation was the 

main focus for Apple. Putting the focus for innovation and entrepreneurial style of its founder 

Steve Jobs together, Apple introduced revolutionary products, which broke paradigms and 

redefined markets, like the iPhone did to the mobile phone market. The region of Silicon 

Valley contributed to the development of the company through social capital by establishing 

trust relationships between companies and employees. The marketing and design are two fronts 

of innovation greatly exploited by Apple. It was through them that the company has established 

a large base of fans that are confident that the company will always bring innovative new 

products such as the iPad and iPhone. 

Keywords: Apple; Innovation; Technology; Marketing; Design; Focus 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo da inovação é significativamente importante. Essa importância se dá 

devido a sua necessidade na indústria, seja para criar um novo produto, reduzir custos de 

produção ou até alterar a forma organizacional da empresa. Para o sistema capitalista, a 

evolução de produtos e técnicas é essencial, e a tecnologia e a inovação são duas ferramentas 

extremamente importantes para essa evolução. 

A Apple, que é o estudo de caso, é uma empresa norte-americana fundada na 

Califórnia em 1976 por Steve Jobs e Steve Wozniak e cresceu com base na inovação em 

computadores pessoais, que na época de sua fundação não se conseguia entender a necessidade 

deles. Porém, sempre inovando e buscando novas tecnologias, a empresa conseguiu se 

estabelecer no mercado. Quando seu fundador e CEO (Chief Executive Officer) Steve Jobs foi 

retirado do cargo, levou consigo o poder de inovação frente às empresas concorrentes e a 

empresa começou a perder espaço no mercado para outras como a Microsoft. Com o retorno de 

Jobs, ela voltou aos seus ideais de inovação e criou produtos revolucionários (ISAACSON, 

2011). 

O objetivo geral da pesquisa é identificar a importância da inovação em empresas 

do âmbito tecnológico usando, como exemplo, a Apple, e como a inovação a fez no período 

mais recente, com quebras de paradigmas e redefinição de mercados e gêneros. 

Além do objetivo exposto acima, a pesquisa também possui outros objetivos 

secundários, como por exemplo: avaliar como as inovações incorporadas nos produtos da 

Apple impactaram na vida dos consumidores de tecnologia; mostrar como está inserida na 

região do Vale do Silício foi importante para o ambiente de trabalho da Apple; reconhecer a 

importância de Steve Jobs para a Apple se tornar uma das maiores empresas da atualidade; e 

mostrar que para a empresa obter sucesso, ela tem que focar nas necessidades dos 

consumidores. 

A hipótese a ser analisada é de que a Apple se tornou uma das maiores empresas do 

mundo devido ao seu ritmo acelerado de inovações, atenção aos detalhes e foco nas 

necessidades do consumidor. 

Esta pesquisa justifica-se pela impressionante reviravolta realizada pela Apple, que 

foi da quase falência ao sucesso comercial com foco em poucos produtos e na necessidade do 
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consumidor,  prezando pela qualidade desses produtos. Muitas empresas, principalmente no 

ramo da tecnologia, entram no mercado com produtos que podem até ter ideias boas, mas que 

em seu processo de criação não foram estudadas as devidas necessidades dos consumidores, 

levando essas empresas a desperdiçarem boas ideias em produtos sem apelo mercadológico. 

A pesquisa é de natureza qualitativa e utiliza um estudo descritivo de qual linha de 

pensamento foi seguida pela Apple e suas estratégias inovadoras ao logo de sua história. A 

pesquisa adotará três perspectivas: a de um estudo de caso, pois utilizará a empresa Apple Inc. 

como objeto de estudo; a perspectiva comparativa, pois, em determinados momentos a pesquisa 

fará um paralelo da Apple com outras empresas rivais; e, por fim, a pesquisa bibliográfica, por 

se basear em livros e artigos desenvolvidos por estudiosos no ramo da tecnologia. 

A partir de dados coletados de resultados fiscais da empresa e de comparações com 

outras empresas feitas por estudiosos da área, serão feitas análises em paralelo com a teoria 

contida na pesquisa, para explicar as diferenças dos produtos da Apple em comparação com as 

outras empresas. 

Esse estudo será dividido em seis seções: 

A primeira seção, de caráter introdutório, mostrará os aspectos gerais da empresa. 

Objetivos, hipóteses, justificativa e metodologia da pesquisa também serão apresentadas nele.  

A segunda seção buscará representar conceitos de inovação, empreendedorismo, 

tecnologia, e outros tópicos relacionados ao mercado de tecnologia e inovação. 

Após essa breve introdução de conceitos, a pesquisa focará em Steve Jobs e na 

Apple em suas terceira e quarta seção, respectivamente, buscando entender como Jobs fez a 

Apple se tornar uma potência no ramo da tecnologia e qual a filosofia que ambos 

implementaram em sua cultura corporativa e em seus funcionários.  

Na quinta seção será exposta uma discussão acerca da importância do design e dos 

principais produtos da Apple que a fez dar a volta por cima e sair da situação de quase falência 

para se tornar a empresa mais valiosa do mundo em menos de 20 anos. Os produtos a serem 

observados serão o Mac, o iPod, o iPhone, o iPad, além dos serviços como a iTunes Store e a 

App Store.  

E por último, a sexta seção mostrará as considerações finais, onde serão feitas as 

últimas exposições sobre o tema. 
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2 INTRODUÇÃO À INOVAÇÃO 

2.1 Tecnologia 

De acordo com Reis (2004, p. 33), “tecnologia é o conjunto de conhecimentos 

científicos ou empíricos diretamente aplicáveis à produção ou melhoria de bens e serviços”. 

Segundo Rosenthal (1995; p.75, grifo do autor): 

Tecnologia é essencialmente conhecimento, ou, mais especificamente, conhecimento 

útil, no sentido de ser aplicado (ou aplicável) às atividades humanas – especialmente, 

ainda que não exclusivamente, àquelas ligadas aos processos de produção, distribuição 

e utilização de bens e serviços – e de contribuir para a elevação quantitativa e/ou 

qualitativa dos resultados de tais atividades e processos. 

Para caracterizar a tecnologia, Rosenthal (1995) divide-a em duas categorias: 1) 

tecnologia materializada: citando como exemplos o bem produzido e bens de capital 

empregados no processo produtivo; 2) tecnologia descorporificada (ou não materializada): que 

seriam as habilidades específicas utilizadas pelos trabalhadores no processo produtivo. 

A Tecnologia tem sentido apenas quando está focada em resolver problemas 

econômicos e em melhorar o bem-estar da sociedade, através da aplicação de novos materiais, 

novos produtos, novos métodos, entre outros (REIS, 2004). 

2.1.1 Formas de acesso à tecnologia 

Uma empresa de tecnologia nem sempre é a que cria a própria tecnologia. Existem 

diversas formas de acesso a ela. Reis (2004) nos mostra muitas dessas formas, entre as quais 

podemos destacar: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Formação de Pessoal Próprio, 

Licenciamento, Compra, Vigilância Tecnológica, Cópia. 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Ocorre quando a empresa cria suas próprias inovações 

internamente. Para que a P&D ocorra, deve-se haver grande investimento. É um trabalho 

arriscado, pois o foco da P&D é a inovação radical. Os resultados não são imediatos e podem 

levar longo tempo até que se atinja o objetivo buscado. A empresa, ao criar um novo produto 

ou processo pode decidir o que será feito com essa nova tecnologia, se irá explorá-la ou vendê-

la. 
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Formação de Pessoal Próprio. É caracterizada pelo treinamento e capacitação dos funcionários 

da empresa, para que sempre possam acumular mais conhecimentos. Essa forma tem como 

objetivo o futuro, e os funcionários devem possuir as mesmas expectativas e objetivos que a 

empresa para que possam crescer juntos. Pode-se dizer que a formação de pessoal próprio leva 

ao desenvolvimento de P&D. 

Licenciamento. Ocorre quando uma empresa concede a outra licença para explorar determinada 

tecnologia. Uma das maneiras que isso ocorre é quando a empresa que desenvolveu a 

tecnologia não tem interesse em explorá-la, mas também não quer se desfazer completamente 

dela, deixando com que outros a explorem. Tanto o licenciador como o licenciado possuem 

vantagens. Pelo lado do licenciador, sua tecnologia é difundida rapidamente e possui maiores 

lucros em menos tempo. Já o licenciado não possui gastos em P&D, o que reduz imensamente 

os gastos da empresa. Um exemplo de licenciamento é o franchising
1
. 

Compra. Ela ocorre nas mais diversas formas, desde componentes de produtos ao produto ou 

processo por completo e equipamentos industriais. Ela faz com que muitas empresas possam 

adquirir a tecnologia que poucas são capazes de criar. 

Vigilância Tecnológica. Ocorre quando uma empresa se apropria de tecnologias de empresas 

concorrentes sem seu consentimento, visando igualar ou ultrapassar o desempenho delas. É 

necessário assegurar a qualidade das fontes de informação e agregar novas qualidades sobre a 

informação já obtida para se ter sucesso. 

Cópia. É uma forma de acesso que parte da Vigilância Tecnológica, porém sua principal 

característica é a melhoria tecnológica do produto copiado. A empresa que copia precisa saber 

o momento certo de colocar seu produto no mercado para que possua sucesso, e o momento 

certo é quando o produto copiado ainda estiver em ascensão. 

2.2 Inovação 

O estudo da inovação é importante para entendermos evolução das economias 

mundiais, pois é através da inovação que muitas economias crescem e se sustentam até hoje. 

                                                           
1
 De acordo com o site pmelink.pt franchising é, por definição, um modelo ou sistema de desenvolvimento de 

negócios em parceria, através do qual  uma empresa, com um formato de negócio já testado, concede a outra 

empresa o direito de utilizar a sua marca, explorar os seus produtos ou serviços, bem como o respectivo modelo de 

gestão, mediante uma contrapartida financeira. 
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Vale lembrar que as economias que inovam constantemente são aquelas que sempre aparecem 

entre os países mais desenvolvidos ou então que estão tento um crescimento ascendente. 

Nos dias de hoje o âmbito empresarial está totalmente dependente de inovação 

tecnológica. Conforme Reis (2004, p. 47), “No cenário atual de competitividade e globalização 

de mercados, a inovação tecnológica é fator de sobrevivência das organizações”.   

Drucker (1997) considera inovação como um instrumento que a empresa utiliza 

para fornecer diferentes produtos e serviços e o papel de analisar o mercado e determinar qual 

será o foco da empresa cabe ao empresário. 

De acordo com Reis (2004, p.42) podemos definir inovação tecnológica como 

sendo “uma nova ideia, um evento técnico descontínuo, que após certo período de tempo, é 

desenvolvido até o momento em que se torna prático e, então, usado com sucesso”. 

Caron (2006) discorre sobre inovação e afirma que a inovação combina necessidade 

social e demanda com proposta tecnológica e científica, transformando produto, processo e 

serviço para o mercado. Assim inovação envolve funções novas com a evolução que altera 

métodos de produção, desenvolvendo uma organização de trabalho contemporânea que produz 

novas mercadorias, abrindo campo para consumos e criação de usos. 

Inovação segundo Tigre (2006, p. 72) é definida como “uma ideia, uma prática ou um 

objeto percebido como novo pelo indivíduo”. Esse conceito pode ser dividido também em dois 

tipos diferentes: Inovação radical e inovação incremental. De acordo com Tigre (2006; p.74, 

grifo do autor): 

O nível mais elementar de mudanças tecnológicas é representado pelas inovações 

incrementais. Elas abrangem melhorias feitas no design ou na qualidade dos produtos, 

aperfeiçoamentos em layout e processos, novos arranjos logísticos e organizacionais e 

novas práticas de suprimentos e vendas. As inovações incrementais ocorrem de forma 

contínua em qualquer indústria, embora possam variar conforme o setor ou país em 

função da pressão da demanda, fatores socioculturais, oportunidades e trajetórias 

tecnológicas. Elas não derivam necessariamente de atividades de P&D, sendo mais 

comumente resultante do processo de aprendizado interno e da capacitação 

acumulada. 

[...] A mudança tecnológica é considerada radical quando rompe as trajetórias 

existentes, inaugurando uma nova rota tecnológica. A inovação geralmente é fruto de 

atividades de P&D e tem um caráter descontínuo no tempo. [...] Ou seja, a inovação 

radical rompe os limites da inovação incremental, trazendo um salto de produtividade 

e iniciando uma nova trajetória tecnológica incremental. 

Em resumo, o Quadro 1 demonstra a diferença entre inovação radical e incremental. 
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Quadro 1 – Diferenças entre Inovação Incremental e Inovação Radical 

Características Inovação Incremental Inovação Radical 

Ponto de Partida Processo existente Novo Processo 

Frequência da Mudança Única ou Contínua Única 

Tempo Necessário Curto Longo 

Participação De baixo para cima De cima para baixo 

Escopo Típico Estreito, interno às funções Extenso, por meio das funções 

Risco Moderado Elevado 

Agente Ativador Primário Controle Estatístico Tecnologia da informação 

Tipo de Mudança Cultural Cultural e estrutural 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Reis (2004) 

Pode-se considerar que a inovação tecnológica tem início e consolidação graças à ação 

das empresas. Porém, a inovação não acontece somente no ramo da tecnologia, ela pode 

acontecer também nas áreas de design, gestão empresarial e também no marketing. Conforme 

as diretrizes do Manual de Oslo (2005), temos quatro diferentes tipos de inovação.  

Inovação em Produto: Ocorre quando é introduzido no mercado produtos ou serviços que são 

considerados novos ou que foram significativamente melhorados. Como por exemplo, a criação 

de roupas com novos tecidos e melhores desempenhos. 

Inovação em Processo: Ocorre quando há uma mudança no que se refere a métodos de 

produção e distribuição que visam redução de custos e aumento de qualidade dos produtos. Por 

exemplo, a redução de custo de distribuição do produto por uma nova forma de transporte. 

Inovação Organizacional: Ocorre quando é implementado novos métodos de prática de 

negócios, organização do trabalho e relações externas da empresa. Como por exemplo, a 

introdução de um sistema de qualidade total em uma empresa para evitar falhas. 

Inovação de Marketing: Ocorre quando são implementadas novas estratégias de Marketing. 

Podemos incluir mudanças no design da embalagem e/ou do produto, preços e distribuição. 

Como por exemplo, introduzir no mercado introdução de um novo formato para roupas 

voltadas para um novo grupo de consumidores dando assim um grau de exclusividade àquela 

vestimenta. 

Devemos considerar que a inovação só ocorre se a empresa possuir um grupo de 

funcionários extremamente capacitados para isso. Reis (2004, p. 87) considera que o 

conhecimento adquirido pelos recursos humanos seja a mais importante fonte de inovação e 
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competitividade empresarial e, por isso, afirma que “a contratação de pessoal adequado e a 

formação profissional estão entre as principais fontes de vantagem competitiva das empresas”. 

É importante entendermos o porquê que a empresa deve inovar. Uma resposta simples 

é porque a inovação reduz os custos das empresas e aumenta a demanda por seus produtos. As 

inovações de processo são responsáveis por essa redução dos custos através do aumento da sua 

produtividade, que faz com que a empresa tenha uma vantagem com relação à seus 

concorrentes, levando-a a uma margem maior sobre os custos, podendo repassar essa sua 

margem para seus preços e com isso aumentar sua fatia de mercado e seus lucros. 

2.2.1 Invenção, Inovação e Difusão 

Segundo Kupfer e Hasenclever (2002) a inovação é dividida em três fases e elas 

ocorrem na seguinte ordem: 1) Invenção, 2) Inovação e 3) Difusão. 

Inovação e invenção possuem conceitos diferentes, porém costuma-se pensar que 

ambos possuem o mesmo significado. É importante diferenciá-los, devido a sua importância na 

filosofia da Apple. De acordo com Reis (2004, p.43): 

Um invento é uma ideia, um esboço ou um modelo para um dispositivo, produto, 

processo ou sistema novo ou aperfeiçoado; enquanto que a inovação, sendo um 

produto, serviço ou processo que pode ser comercializado, tem um mercado potencial 

e é obtida com base em conhecimentos técnicos em invenções recentes ou provém de 

trabalhos de P&D.  

Schumpeter (1961, p.62) afirma que “enquanto não forem postas em prática, as 

invenções são economicamente irrelevantes”. 

A difusão, conforme afirmam Kupfer e Hasenclever (2002), caracteriza-se por ser a 

fase na qual as inovações são adotadas por outras empresas. Essa adoção passa a crescer com o 

tempo. 

Tigre (2006) discorre acerca da difusão da inovação e a ela atribui um ritmo. Ritmo 

esse que depende da velocidade da adoção pela sociedade. O gráfico 1 representa os estágios do 

processo de difusão da tecnologia, que por ele é comparado ao conceito de ciclo de vida do 

produto. São no total, quatro estágios: introdução, crescimento, maturação e declínio. O 

primeiro estágio é a introdução de um novo produto, serviço ou processo, mas há apenas um 

pequeno numero de empresas que adotam a tecnologia. Com melhora progressiva e o aumento 

da aceitação e adoção da tecnologia, passa-se para o estágio de crescimento, no qual ocorrem 
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sucessivas inovações incrementais para melhorar o produto, serviço ou processo. Após esses 

melhoramentos entra-se no estágio de maturação, onde as vendas passam a se estabilizar, e 

ocorrem cada vez menos inovações incrementais. Por último vem o estágio do declínio, onde 

usuários deixam de usar os produtos ao trocá-los por outros produtos que surgiram no mercado.  

Gráfico 1 – Estágios do processo de difusão da tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tigre (2006) 

2.2.2 Estratégias de inovação tecnológica 

É extremamente importante para uma empresa estabelecer qual a sua estratégia 

referente ao que se quer trabalhar. Em uma empresa de tecnologia é definida qual a estratégia 

de inovação tecnológica será utilizada. É necessário levar em conta diversos fatores como 

padrões concorrenciais e estruturas de mercado. Reis (2004) nos mostra diferentes estratégias, 

as quais focar-se-á em três: Ofensiva, Defensiva e Imitadora 

Quadro 2 – Estratégias de Inovação Tecnológica 

Estratégia Características 

Ofensiva - Usada por poucas empresas, e sua maioria são empresas pequenas; 

- Há a busca de liderança técnica e de mercado; 

- Pré-disposição para inovar; 

- Forte departamento de P&D; 

- Contratação de técnicos qualificados; 

- Importância ao sistema de patentes. 

Defensiva - Não inovam da maneira mais original. Aproveitam-se dos erros dos 
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pioneiros; 

- Departamento de P&D focado na resposta e adaptações das inovações dos 

concorrentes; 

- Utilizam-se de patentes para enfraquecer a posição a liderança dos pioneiros; 

- Contratação de técnicos qualificados. 

Imitadora - Não disputam a liderança do mercado; 

- Adquirem patentes secundárias e possuem uma forte capacidade de 

engenharia e desenho de produção; 

- Utilizam-se de custos baixos de produção 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Reis (2004) 

2.2.3 Inovação segundo Schumpeter 

Schumpeter (1961) ao discorrer acerca do Fluxo Circular de Renda, afirma que este 

representa a economia num caráter estacionário. O que irá quebrar esse estado estacionário são 

as inovações, as quais têm como foco a satisfação das necessidades, pertencente a toda e 

qualquer produção. Porém qual o ponto de partida dessas inovações?  

Costuma-se pensar que os consumidores sabem o que necessitam e são eles os 

responsáveis de passar essas necessidades para os produtores. Schumpeter (1961, p.92) 

discorda dessa definição e afirma que “É, [...], o produtor quem normalmente inicia a 

transformação econômica e os consumidores por ele são orientados, se necessário; é como se 

lhes ensinasse a desejar coisas novas, ou diferentes, [...], que não as que se habituaram a usar”. 

Schumpeter (1961) define inovação como o surgimento do novo em detrimento do 

antigo, do obsoleto. Ele conclui que a inovação abrange cinco diferentes casos. 

Quadro 3 – 5 Casos de Inovação Segundo Schumpeter 

Introdução de um novo bem – de um bem que não o consumidor desconheça (inovação 

radical) ou de uma nova qualidade do bem (inovação incremental); 

Introdução de um novo método de produção – um que a indústria ainda não tenha testado, 

baseado numa descoberta científica (nova ou antiga) ou uma nova visão comercial de uma 

utilidade; 

Abertura de um novo mercado – um mercado em que o ramo da indústria do país em questão 

ainda não tenha penetrado, sem levar em consideração se esse mercado existia antes ou não. 



24 
 

Conquista de uma nova fonte de fornecimentos – matéria-prima ou produtos semi-

industrializados que já existam ou não. 

Introdução de uma nova organização – seja na indústria ou até criar ou acabar com o 

monopólio de uma região. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Reis (2004) e Schumpeter (1961) 

Vale lembrar que a inovação não necessariamente deve partir daquele que realizou 

o produto ou processo anterior e cria, ainda de acordo com Schumpeter (1961), uma 

descontinuidade característica do processo de inovação. Além disso, não podemos supor que a 

inovação só ocorre graças à capacidade ociosa dos meios de produção. Essa capacidade ociosa 

ocorre graças a eventos não econômicos. Devemos considerar que as inovações devem se 

compor de meios de produção de combinações antigas. 

Schumpeter (1961) afirma que, em uma sociedade capitalista, sempre que o 

produtor quiser inovar, independente da sua riqueza, ele deve recorrer ao crédito e não deve se 

financiar com os ganhos da produção anterior. O indivíduo responsável por fornecer esse 

crédito aos produtores é chamado de Capitalista. Um exemplo de Capitalista, segundo 

Schumpeter, são os banqueiros. 

Há ainda, segundo Schumpeter (1961), a figura do empreendedor/empresário. O 

empreendedor é considerado o responsável por inovar. Ele não necessariamente é um homem 

de negócios independente, podendo estar incluído dentro de uma estrutura de uma companhia. 

O empreendedor é aquele que toma iniciativa, impõe autoridade e faz previsões acerca do que 

se deve inovar. 

É importante afirmar que as versões posteriores de um produto ou processo após 

uma inovação radical frequentemente podem ser consideradas como mais simples ou originais, 

devido ao fato de os melhoramentos de um produto ou processo tenham ressaltado suas funções 

e qualidades que tendem a ser dificilmente exploradas em períodos iniciais de desenvolvimento 

(SCHUMPETER, 1961). 

Uma característica extremamente importante do empreendedor é a sua intuição, 

conforme Schumpeter (1961). A sua capacidade de ver as coisas antes que elas aconteçam no 

mercado, e que depois essas coisas de provem certas, utilizando-se do essencial e descartando o 

não-essencial. Pode-se destacar um desdobramento dessa característica do empreendedor de 
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prever as necessidades do mercado e do consumidor, que seria a função de imputar nos 

consumidores aquilo que eles necessitam, antes que eles descubram por si mesmo. 

As atividades de um empreendedor são focadas no âmbito econômico, porém é 

possível dizer que elas também causam consequências sociais, culturais e morais 

(SCHUMPETER, 1961).  

2.3 Conceitos de Informática 

O computador não é apenas um aparelho, ele é composto por diversas peças que, 

integradas, são capazes de realizar todas as tarefas que os consumidores estão habituados a 

fazer. Será dividido o computador em apenas duas categorias: o hardware e o software. 

Conforme Júnior (2002), o hardware “é a parte física da máquina, formada por 

componentes eletrônicos como peças, fios e chips”. São exemplos de hardware: Placa-mãe, 

Monitor, CPU, Memória, Teclado e Mouse. 

 Para Júnior (2002) os softwares “são os programas. É o software que torna o 

computador útil, informando a ele como executar determinada tarefa”. São exemplos de 

software: sistemas operacionais e sistemas de aplicativos. 

Sistemas Operacionais são os responsáveis por fazer com que o equipamento se 

comporte de certa maneira. Ele faz com que as informações apareçam no monitor e gerencia 

seus arquivos e discos (JÚNIOR, 2002). Exemplos de sistemas operacionais: Windows, Linux, 

Mac OSX, iOS, Android. 

Uma grande discussão no ramo da informática dá-se quanto à integração entre 

software e hardware. Uma empresa de software deve ceder seu sistema operacional para outras 

empresas? Ou deve criar um hardware que se integre com o software? Essa discussão ocorreu 

por muito tempo entre Macs (Macintosh da Apple) e PCs (Windows da Microsoft) e agora 

volta com os dispositivos móveis entre a Apple (com o iOS) e o Google (com o Android). Essa 

questão será discutida na quarta seção deste trabalho. 
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3 STEVE JOBS  

Steven Paul Jobs, nascido em São Francisco, Califórnia em 24 de Fevereiro de 

1955, foi adotado por Paul e Clara Jobs ainda bebê, após decisão de seus pais biológicos de 

optar pela adoção (ISAACSON, 2011). Steve é cofundador da Apple, pelos momentos mais 

prósperos da empresa foi seu CEO e é, em grande parte, responsável pelos produtos que a 

empresa lançou no mercado esses anos. 

Em sua adolescência tornou-se fascinado por computadores e pelo o que podiam 

fazer, e logo conseguiu um emprego na Atari, empresa que fabricava jogos eletrônicos. 

Conheceu Stephen Wozniak, que tinha conhecimentos sobre eletrônica, com o qual se juntou 

para mexer com equipamentos eletrônicos. Na garagem da casa de Jobs fundaram a Apple e 

construíram seu primeiro computador, que ficou conhecido como Apple I (ISAACSON, 2011). 

No começo da Apple, Wozniak tinha a função de criar e construir as máquinas, enquanto Jobs 

cuidava de questões mais empresariais (ELLIOT; SIMON, 2011, p. 21). 

Steve e a Apple caminharam juntos desde o começo, e foi Jobs quem fez a empresa 

alcançar o sucesso que possui nos dias atuais. Nos primeiros anos após a sua fundação, a Apple 

cresceu rapidamente e se tornou uma das primeiras empresas responsáveis por difundir os 

computadores entre o público geral. Até então os computadores eram vistos como ferramentas 

de uso de pessoas especializadas no assunto e não como algo popular. 

No período que Jobs passou afastado da Apple, a empresa acabou sendo 

ultrapassada pela Microsoft de Bill Gates, graças ao Windows, e perdeu a qualidade de empresa 

inovadora. Ela passou a focar em muitos produtos e acabou perdendo sua fatia de mercado. 

Contudo, após o retorno de Jobs, a empresa conseguiu alavancar sucesso atrás de 

sucesso com seus novos produtos elaborados por Jobs e o Jony Ive, e alcançou o posto de uma 

das maiores empresas de tecnologia da atualidade (FIEGERMANFEB, 2014). 

Pode-se dizer que nos dois períodos que permaneceu na Apple, Jobs possuiu dois 

perfis diferentes de sua personalidade. De acordo com Altman (2011, p.102): 

Em seu primeiro período na Apple, de 1976 até 1985, predominou o gênio vocacional 

que levou ao Macintosh. Depois, em seu retorno, a partir de 1997, brotou o 

administrador detalhista e excepcional que anteviu a nova indústria criada pelo iPod e 

pelo iPhone. 
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Jobs, desde a fundação da empresa, foi uma figura importante, não só por ser seu 

fundador, mas por causa da sua forte personalidade. Ele sempre foi muito rígido referente ao 

que deve ser e como deve ser um produto. Se suas ideias fossem questionadas, argumentaria 

intensamente até que ganhasse a discussão. Isso passou a dividir os funcionários da Apple, 

principalmente antes da sua saída em 1985. Alguns o odiavam, pois tudo o que faziam ele 

considerava descartável e ordenava que fosse refeito. Apesar disso, havia funcionários que 

entendiam o porquê das humilhações e dos gritos de Jobs. Era para lhes fazer melhores e para 

que pudessem fazer melhor, pois o que estavam criando anteriormente não atendia os altos 

padrões de qualidade que a Apple e Steve impunham. Esses últimos funcionários chegaram, 

durante a época de elaboração do primeiro Macintosh, a confeccionar camisetas com os dizeres 

“90 horas por semana e adorando” já que trabalhavam mais do que o previsto por lei, mas 

estavam adorando fazer isso, pois estavam criando ótimos produtos que podiam mudar a vida 

de muitas pessoas (ISAACSON, 2011). 

Conforme Kahney (2011, p. 110), “Jobs era um adolescente riponga que crescera 

na contracultura do fim dos anos 60. Ele queria democratizar a tecnologia, colocando-a nas 

mãos das pessoas comuns”.  

Entre as características mais importantes de Jobs estão: o seu campo de distorção da 

realidade, sua bipolaridade, sua mania de controle, o seu foco no produto e seu 

empreendedorismo. 

3.1 Campo de Distorção da Realidade (CDR) 

Jobs sempre teve uma personalidade forte e pode-se dizer que ela foi uma das suas 

características mais importantes enquanto trabalhava na Apple. Essa personalidade forte muitas 

vezes mostrou que Jobs estava certo acerca de suas crenças de o que era necessário em um 

produto ou em alguma estratégia de marketing, principalmente em sua segunda passagem pela 

empresa, a partir de 1997. 

O chamado Campo de Distorção da Realidade (CDR) de Jobs foi uma característica 

muito importante dele, que se mostrava através de uma incrível autoconfiança que ele 

demonstrava acerca de suas opiniões, que o fez ganhar inúmeras discussões enquanto 

trabalhava na Apple. Isaacson (2011, p.70,) define o CDR de Jobs:  
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Jobs chegou a acreditar que poderia transmitir esse sentimento de autoconfiança para 

os outros e, assim, levá-los a fazer coisas que não achavam possíveis. [...]. Era o lado 

mais brilhante do que se tornaria conhecido como seu campo de distorção da 

realidade. ‘Se confia nele, você é capaz de fazer coisas’, disse Holmes [Elizabeth, uma 

das primeiras funcionárias da Apple]. ‘Se ele decidiu que alguma coisa deve acontecer 

então ele vai simplesmente fazê-la acontecer.’ 

Esse CDR pode ser dividido em duas vertentes, uma positiva e outra negativa. 

Segundo o site Techopedia.com (2014, tradução nossa): 

A positiva demonstra como Jobs conseguia distorcer a realidade de uma maneira que 

tarefas difíceis ou impossíveis, passavam a parecer possíveis ou até mais fáceis. O 

principal objetivo desta técnica era inspirar empregados e motivá-los a enfrentar 

desafios para atingir um objetivo. [...] Nessa visão, seu campo de distorção da 

realidade foi um grande atributo de sua liderança. 

O outro lado é que o campo de distorção de Jobs era seu lado negro [negativo]. Muitos 

consideram que ele era tão focado que ele mentia, assediava, trapaceava, ou fazia 

qualquer coisa para ter sucesso. 

O CDR mostrou que o passar dos anos foi extremamente benéfico para a Apple, e 

desses benefícios pode-se exemplificar que os funcionários da empresa (não apenas 

engenheiros, mas todas as categorias de funcionários) passaram a possuir uma paixão por 

trabalharem ali, a crer que eram capazes de criar produtos inovadores e que podiam fazer aquilo 

que antes imaginavam ser impossível. Um exemplo dessa mudança no pensamento dos 

funcionários aconteceu enquanto estavam criando o primeiro Mac.  

Um dia, Jobs entrou no cubículo de Larry Kenyon, o engenheiro que estava 

trabalhando no sistema operacional Macintosh, e reclamou que ele [o sistema 

operacional] demorava demais para executar. Kenyon começou a explicar o porquê, 

mas Jobs o interrompeu. “Se fosse para salvar a vida de uma pessoa, você acharia um 

jeito de diminuir em dez segundos o tempo de execução?”, perguntou. Kenyon disse 

que provavelmente sim. Jobs foi até um quadro branco e demonstrou que, se houvesse 

5 milhões de pessoas usando o Mac, e todo dia a máquina levasse dez segundos a 

menos para começar, isso somaria uns 300 milhões de horas por ano que seria 

possível poupar, o que equivalia pelo menos a cem vidas salvas por ano. “Larry ficou 

devidamente impressionado, e poucas semanas depois o Mac estava rodando 28 

segundos mais rápido”, lembra Atkinson. “Steve tinha um modo de motivar olhando o 

quadro mais geral.” (ISAACSON, 2011, p.140) 

3.2 Dualismo: Bipolaridade, mania de controle e excessos 

Desde sua infância, Jobs possuía inconstantes mudanças de humor. Essas mudanças 

ficaram conhecidas na Apple como o dualismo que Jobs exercia sobre pessoas e ideias. Quanto 

às pessoas, elas eram consideradas por ele artistas ou idiotas. Já quando novas ideias que lhe 

eram apresentadas, era tudo uma obra de arte ou descartável, muito raramente era um pouco de 

ambas. O problema era que esse dualismo às vezes demonstrava na forma de uma bipolaridade. 
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Aquela ideia ou pessoa que foi considerada excepcional hoje poderia ser desconsiderada no dia 

seguinte, e no outro dia excepcional de novo, sempre dependendo das constantes oscilações de 

humor de Jobs. (ISAACSON, 2011). 

Em seu retorno à empresa em 1997, esse dualismo de Jobs fez com que a Apple 

afastasse muitas ideias, produtos e pessoas ruins que, a seu ver, não se encaixavam nos ideais 

da empresa, fazendo com que Jobs reorganizasse a linha de produtos da empresa, cortando o 

que era dispensável, além de reorganizar cargos executivos com pessoas que ele confiava, as 

quais trabalhavam na empresa que formou quando estava fora da Apple, a NeXT. Também 

conseguiu a reformulação do Conselho da Empresa fazendo com que saíssem os que ele 

considerava que não tinham o perfil e não entendiam a filosofia da Apple (KANE , FOWLER, 

2011). 

Ter o controle do que é produzido na empresa é fundamental para que se tenha 

sucesso e consiga levar a empresa a desempenhar um papel importante no mercado. Jobs 

possuía esta característica de querer controlar tudo a sua volta, incluindo pessoas, produtos e 

até mesmo as fábricas nas quais os produtos eram confeccionados. Conforme Isaacson (2011) 

isso se mostrou ao seu extremo na primeira passagem de Jobs pela Apple (período que se 

estendeu desde a fundação da empresa em 1974 até a saída de Jobs em 1985), na qual ele 

queria que as máquinas que fabricariam seus produtos fossem pintadas de certas cores, e que as 

paredes tinham que conter um tom específico de branco. Coisas que para ele faziam sentido, 

mas que para os outros executivos e funcionários da Apple era só uma maneira dele mostrar 

quem mandava na empresa. 

3.3 Paixão pelo Produto: atenção aos detalhes, foco e preocupação com a experiência do 

usuário 

Nos projetos da Apple em que Jobs esteve à frente, uma coisa era certa: se o 

produto em desenvolvimento não estivesse de acordo com as suas exigências, ele muito 

provavelmente não seria lançado. Isso se deve a paixão que Jobs exercia sobre os produtos que 

estavam sendo desenvolvidos na empresa.  

Durante o desenvolvimento de um novo produto, havia intensas discussões acerca 

dos elementos que deveriam entrar ou ficar de fora do produto final. Jobs era um dos que mais 
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discutia isso, utilizando-se principalmente do seu CDR para vencer argumentos e conseguir 

fazer com que os suas ideias estivessem intrínsecas nos produto final. 

Uma maneira que Jobs encontrou para elaborar ótimos produtos foi utilizar grupos 

de trabalhos reduzidos e adotar uma postura elitista com base na meritocracia quando se tratava 

da composição da equipe. Ele não podia usar funcionários de segunda linha em produtos de 

primeira linha. Os funcionários deveriam acreditar nos produtos para que pudessem trabalhar 

nele. Segundo Elliot e Simon (2011, grifo do autor), Jobs considerava que “os grandes produtos 

resultam somente de pessoas que estão apaixonadas [pelo produto]. Os grandes produtos 

resultam somente de equipes que estão apaixonadas.”. 

Elliot e Simon (2011, p.34) discorrem acerca da concepção que Jobs possuía dos 

produtos: 

Steve trata de cada aspecto de um produto ou decisão com o mesmo nível intenso de 

escrutínio. Primeiro, ele aplica sua visão para onde ele quer ir e, depois, para a visão 

do produto: como ele funcionará, como ele se encaixará no modo natural de vida, 

como as pessoas usarão as coisas. 

Jobs era extremamente detalhista. Se um produto faz algum barulho inesperado, 

tem que ser modificado; se um botão está no formato errado, coloca-se no formato certo. Essas 

atenções extremas aos detalhes levavam os engenheiros da Apple quase à loucura procurando 

formas de solucionar esses “problemas” apresentados por Jobs. Esses detalhes muitas vezes se 

provaram necessários para o sucesso dos produtos, mas outras vezes acabaram sendo fruto de 

um excesso de confiança de Steve já que para ele não interessava se aquele detalhe que ele 

considerou que deveria ser mudado era essencial ou não ao produto. Como o exemplo dado por 

Altman (2011) no qual Steve ordenou a retirada da ventoinha da peça de ventilação do primeiro 

Macintosh, pois fazia um barulho mínimo. O problema foi que a retirada dessa peça fez com 

que o aparelho esquentasse muito e ganhasse o apelido de torradeira bege. Após essa 

repercussão, Jobs permitiu que colocassem a peça de volta em uma edição posterior do 

aparelho. 

Para Jobs, para a empresa ter sucesso não era necessário criar inúmeros produtos 

para poder atingir diversos mercados, mas sim criar poucos produtos que possuíssem extrema 

qualidade e beleza que seriam padrões de qualidade para outros produtos que viriam a seguir. 

Quando retornou à Apple em 1997, Jobs ordenou a extinção de diversos produtos e quando viu 
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que não estava dando o resultado que esperava, resolveu dar um basta e radicalizar 

completamente. 

[Jobs] pegou um pincel atômico, foi até um quadro branco e riscou linhas verticais e 

horizontais para fazer uma tabela com quatro quadrados. “Eis o que precisamos”, 

disse. No alto das duas colunas, escreveu “Consumidor” e “Pro”. Chamou as duas 

linhas de “Desktop” e “Portátil”. A tarefa deles era fabricar quatro grandes produtos, 

um para cada quadrado (ISAACSON, p.354) 

Com essa decisão, a Apple conseguiu fugir da falência eminente e começar a se 

restabelecer no mercado. 

3.3.1 O caso das Apple Retail Stores 

A preocupação com a experiência do usuário levou Jobs a explorar, no início dos 

anos 2000, um território que, até então, as empresas hardware não tinham explorado: a criação 

de suas próprias lojas físicas (as chamadas Retail Stores). A ideia de Jobs era fazer com que os 

potenciais consumidores dos produtos da Apple possuíssem a experiência correta no momento 

da escolha do que comprar (GALLO, 2013). 

Para Jobs, os potenciais consumidores da Apple possuíam uma ideia errada acerca 

dos produtos da empresa, isso acontecia porque no momento que você ia a uma loja na qual se 

vendem computadores de diferentes marcas, o vendedor não possuía o treinamento correto para 

mostrar o real diferencial de uma máquina para outra, sabia apenas mostrar as especificações 

técnicas, algo que todos sabemos ao ler o informativo dos produtos. Conforme Isaacson (2011, 

p.385-386), Jobs dizia: 

Tudo que interessava aos vendedores era um bônus de cinquenta dólares. [...] A não 

ser que encontrássemos um jeito de fazer nossa mensagem chegar ao consumidor na 

loja, estávamos lascados.[...] Se quisermos que a Apple tenha êxito[...] precisamos 

vencer na área de inovação. E só é possível vencer na área de inovação se houver um 

jeito de nos comunicarmos com os consumidores. 

Apesar das insistências de Jobs para que a Apple possuísse suas próprias Retail 

Stores, houve grande resistência por parte do conselho da empresa, o que fez com que Jobs 

montasse secretamente um modelo de como seria a loja em si em um galpão da empresa e, em 

uma reunião do conselho, os levou ao galpão e lá demonstrou como seria a experiência que se 

teria nas lojas, como seriam treinados os funcionários, a maneira que os produtos iriam ficar 

expostos na loja para que qualquer um pudesse usar. Haveria assistência técnica de seus 
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produtos em cada loja, além de cursos e workshops próprios. Isso levou à aprovação do 

conselho para a criação das lojas (SALVATORI, 2014a). 

As Apple Retail Stores são bastante similares em seu interior, proporcionando aos 

seus clientes uma experiência padrão em qualquer loja do mundo a qual visitarem. Elas se 

provaram mais um acerto de Jobs, mostrando sua incrível capacidade de prever a necessidade 

do consumidor. A partir das Apple Retail Stores, outras empresas de hardware como Sony e 

Hp, passaram a fazer o mesmo, porém sem o mesmo êxito. 

 De acordo com o site Ifoapplestore.com (2014), no ano de 2013 as Apple Retail 

Stores possuíram um total de 395 milhões de visitantes, um faturamento de US$20,228 bilhões. 

Conforme Salvatori (2014b), até fevereiro de 2014 existia um total de 423 Apple Retail Stores 

espalhadas por 15 diferentes países, incluindo uma no Rio de Janeiro.  

3.4 Um empreendedor schumpteriano 

Steve Jobs foi, na maior parte do tempo, a alma inovadora da Apple. Dele surgiram 

grandes ideias que no futuro se tornaram grandes produtos, alguns podem até não ter partido de 

suas ideias, mas ele as trabalhou intensamente para que pudessem virar grandes produtos. 

De acordo com Schumpeter (1961), o empreendedor enfrenta diversas dificuldades 

para inovar, mas a partir dessas dificuldades ele adquire três importantes características. 

Primeiramente o empreendedor se depara com a falta de informação, já que devido a estar 

focado em algo novo, poucas informações estão disponíveis. Daí a necessidade de um 

empreendedor ter uma forte intuição, para prever coisas que se provem corretas no futuro. Um 

exemplo claro dessa característica se revela com o Lisa (lançado em 1983) e com o Macintosh 

(lançado em 1984). A intuição de Jobs quando visitou uma das instalações da XEROX e 

decidiu que o futuro da computação estava no modelo de sistema operacional da XEROX que 

se baseava em interfaces gráficas e que se utilizava de um mouse para acessar pastas e 

arquivos. Steve logo tratou de comprar a tecnologia da XEROX para implantar nos 

computadores da Apple (ISAACSON, 2011). 

 A segunda dificuldade e também característica encontrada é a necessidade de uma 

grande força de vontade, porque inovar é uma tarefa bastante difícil, se comparado a replicar 

algo já existente. A personificação dessa força de vontade aparece na insistência de Jobs para 

criar as Apple Retail Stores, que o conselho da empresa era totalmente contra. 
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Por último, podemos destacar a superação, que deve ocorrer em relação às críticas 

que o empreendedor irá receber por romper com o tradicional e impor uma novidade, sendo 

essas críticas construtivas ou não. Essa superação pode ser exemplificada com o anúncio do 

iPad. Após o anúncio, uma enxurrada de críticas surgiram em cima da Apple e de Steve 

dizendo que ela tinha deixado de inovar e que o iPad era somente um iPod Touch com a tela 

grande. Com o passar do tempo essas críticas tornaram-se infundadas, o iPad tornou-se grande 

sucesso e diversas outras empresas passaram a copiar seu design e funcionalidades. 

Uma última característica extremamente importante de Jobs como empreendedor é 

a sua capacidade de imputar no consumidor aquilo que ele necessitava, muito antes dele saber 

que necessitava daquilo. Segundo Isaacson (2011, p.583), Jobs afirma: 

Alguns dizem: “Deem aos consumidores o que eles querem”. Não é assim que eu 

penso. Nossa tarefa é descobrir o que eles vão querer antes de quererem. As pessoas 

não sabem o que querem até que a gente mostre a elas. É por isso que nunca recorro a 

pesquisas de mercado. Nossa tarefa é ler coisas que ainda não foram impressas. 

De acordo com Reis (2004, p. 55), “a identificação e percepção de necessidades de 

mercado desempenham um papel fundamental [da inovação]”, e Jobs realizava essa 

identificação e percepção com maestria. 
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4 APPLE 

A Apple como empresa de tecnologia foi e ainda é considerada uma das mais 

inovadoras. Desde seu primeiro computador, o Apple I, até o iPad, o foco sempre foi criar algo 

inovador que terá grande utilidade nas mãos do consumidor. Reis (2004, p. 88) afirma que uma 

“fonte de inovação é a própria atitude ou pré-disposição da empresa para a inovação [...], para a 

constante atualização do seu conjunto de conhecimentos”.  

Em se tratando de inovação, a Apple segue uma diretriz bem definida. O foco é 

sempre o novo em detrimento do velho. O produto velho deve dar lugar a um novo que o 

tornará ultrapassado. De acordo com Cook (2012), Jobs “incorporou na Apple a filosofia de 

não focar no passado, sempre focar no futuro. Não importa se você criou algo incrível ou algo 

terrível no passado, esqueça e crie algo novo sempre”. 

Segundo Isaacson (2011, p.116), Jobs citava Picasso para mostrar mais uma parte 

da filosofia da Apple “[...] Artistas bons copiam, grandes artistas roubam. E nós [Apple] nunca 

sentimos vergonha de roubar grandes ideias.”. Nessa frase, o “roubar” de Jobs se refere ao fato 

de a Apple comprar diversas empresas e tecnologias para incorporar em seus produtos e em 

suas estratégias. Aconteceu com a XEROX na época do Lisa e do Mac e acontece até hoje. 

Apenas no ano de 2013, a Apple adquiriu 15 empresas e suas tecnologias (HEATH, 2013). 

Apesar dessas aquisições não serem de nenhuma empresa de grande expressão (transações 

acima de US$1 bilhão), que atualmente tem sido o foco de rivais como Google e Facebook, 

Tim Cook afirma, segundo Wakabayashi e Sherr (2014, tradução nossa) que “Nós [Apple] não 

somos contra comprar uma grande empresa. [...] Nós somos contra fazer algo que não seja 

estratégico”. 

As aquisições não são feitas devido ao poder de receita da empresa em questão. 

Elas são efetuadas devido a ótimos funcionários que ela possui, a uma interessante tecnologia e 

a uma sinergia com produtos que a Apple esteja desenvolvendo. 

Com base em suas estratégias de inovação, e seguindo as definições de Reis (2004), 

é possível concluir que a Apple, na grande maioria das suas ações, segue uma estratégia 

ofensiva de inovação, na qual ela possui uma pré-disposição para inovar, tem um forte 

departamento de P&D, contrata funcionários qualificados e dá extrema importância ao sistema 
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de patentes. Essa importância dada ao sistema de patentes gerou, nos últimos anos, muitos 

processos contra empresas como a Samsung.  

Desde o retorno de Jobs em 1997, o foco das atividades internas da empresa passou 

a ser a mais importante ferramenta para mudar o rumo da empresa. A Apple passaria a delegar 

funções que não eram sua especialidade para determinados parceiros comerciais como, por 

exemplo, a fabricação de seus produtos e passariam a focar naquilo que era sua especialidade, 

que sempre foi criar grandes produtos (COOK, 2012; ISAACSON, 2011). 

Reis (2004) considera que a capacidade tecnológica de uma empresa está dividida 

em três níveis levando em consideração os seu grau de domínio e de experiência no processo de 

inovação tecnológica.  

Quadro 4 – Níveis de capacidade tecnológica de uma empresa 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 

As empresas que possuem a 

capacidade de saber qual a 

tecnologia que precisam e 

compra-la. 

Empresas que adaptam a 

tecnologia adquirida a partir 

de conhecimentos próprios e 

de empresas aliadas. 

Empresas que introduzem 

novos produtos, processos ou 

serviços utilizando-se de uma 

equipe de trabalhadores 

amplamente qualificada. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Reis (2004) 

Podemos perceber que, atualmente, para o sucesso da empresa inovadora, é 

necessário que ela seja capaz de atuar nos três diferentes níveis, admitindo suas deficiências e 

entendendo que às vezes é necessário trabalhar em conjunto para conseguir sucesso. A Apple 

encontra-se nos três níveis, comprando empresas com tecnologias úteis para o desenvolvimento 

de seus produtos e, trabalhando com parceiros em periféricos, peças e na fabricação, além de 

criar novos produtos. 

A Apple e Jobs tem uma característica de cultuar a sua própria marca. 

Característica essa que é repassada para os seus consumidores. O usuário de iPhone 

dificilmente, por vontade própria, passa a usar um Android ou um Windows Phone. O 

consumidor passa a idolatrar a marca. Segundo o documentário iGenius (2011), Jobs 

considerava que a marca da empresa significa confiança. Confiança que o consumidor tem que 

ela vai continuar criando grandes produtos, confiança de que seus aparelhos serão 

constantemente atualizados e não completamente abandonados, confiança em um atendimento 
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efetivo caso o aparelho passe a apresentar problemas. Essa confiança também é relacionada no 

âmbito empresarial da Apple com outras empresas do Vale do Silício. 

A Apple como uma empresa de produto precisa estar constantemente atualizando 

seu catálogo de produtos. O ritmo das mudanças e das inovações está cada vez mais rápido e 

“os ciclos de vida do produto ou da produção são cada vez mais curtos e a sua renovação requer 

o acesso e a assimilação rápida de amplos conjuntos de conhecimento aplicado” (REIS, 2004, 

p. 44). 

Para competir com as outras empresas, a Apple lança todos os anos atualizações de 

seus produtos que mesmo não sendo novos, atraem diversos consumidores e as vendas 

aumentam a cada nova atualização lançada. Isso acontece devido à importância que a empresa 

dá às inovações incrementais que são incorporadas em seus produtos a cada ano. Essas 

inovações trazem novas funcionalidades, novo design (apesar desta geralmente não ser uma 

atualização anual) e facilidades para os usuários que fazem parecer com que os aparelhos sejam 

completamente novos. 

Segurança é outra característica que está sempre sendo atualizada nos produtos e 

softwares da Apple. Segundo Jobs (2010) afirma em entrevista, proteger a experiência do 

usuário significa sempre deixá-lo a par de quais informações pessoais estão sendo acessadas e 

deixar claro que ele concorda com esse acesso para que não haja disseminação de informações 

pessoais dos usuários na rede.  

Outro exemplo de preocupação com a segurança de seus produtos é referente à 

aprovação de aplicativos na App Store. Os aplicativos devem obedecer a diversas normas 

impostas pela Apple, como por exemplo: ele deve fazer exatamente o que ele anuncia que faz, 

não pode falhar, além de diversas normas de segurança. Apesar de grande reclamação dos 

desenvolvedores por ter que se submeterem a essas regras, Jobs (2010) afirma que 95% dos 

aplicativos que são enviados para avaliação são aprovados em menos de uma semana. 

A preocupação com a experiência do usuário também é visível quando se fala dos 

hardwares e dos softwares próprios da empresa. A Apple foi muito tempo conhecida por não 

conceder seu software a nenhuma outra empresa, sob a alegação de que elas não seriam capazes 

de fazê-los funcionarem da maneira correta. Essa filosofia é em grande parte responsabilidade 

de Steve Jobs.  
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Com essa filosofia, a Apple (muitas vezes representada por Jobs) confrontou 

empresas como IBM, Microsoft e Google. O principal motivo desses confrontos era os OS 

(operating systems ou sistemas operacionais) da Microsoft (Windows) e do Google (Android).  

Segundo Isaacson (2011), Jobs afirmava que hardware e software deveriam ser 

integrados para poder estabelecer a melhor experiência do usuário e isso só era possível se a 

mesma empresa fosse criadora e detentora das duas tecnologias, pois apenas ela poderia elevar 

as capacidades de ambas ao máximo.  

Essa integração antes era vista em todos os hardwares e softwares da Apple, porém 

com o surgimento do iTunes e do iPod, a Apple e Jobs perceberam que, para que pudessem 

aumentar o alcance do iPod no mercado, ele não poderia ficar restrito a se conectar apenas com 

um Mac, deveria se conectar aos PCs (Personal Computers ou Computadores pessoais). Essa 

estratégia permitiu que o iPod e o iTunes se disseminassem no mercado. Apesar dessa 

mudança, os OS ainda são restritos à Apple. 

4.1 Vale do Silício 

A região do Vale do Silício localizada no estado da Califórnia nos Estados Unidos 

é onde se localizam as sedes das maiores empresas de tecnologia do mundo, como Google, 

Facebook, Intel, Hp e Adobe além da empresa foco desse estudo, a Apple. 

Segundo Kenney e Von Burg (2001) a partir da década de 40, empresas como 

Ampex, IBM e XEROX, começaram a se instalar na região do Vale, explorando tecnologias 

como técnicas de gravação magnética que através da IBM, deu início ao mercado de Hard-

disk Drive (HDD). Contudo, a proliferação em massa de empresas na região ocorreu graças 

ao desenvolvimento de circuitos integrados e semicondutores.  

O nome Vale do Silício surgiu por se localizar no Vale de Santa Bárbara e porque 

uma das principais matérias primas dos semicondutores era o silício. 

Para facilitar o entendimento acerca do Vale, Kenney e Von Burg (2001) o 

dividem em duas economias integradas. A Economia 1 corresponde a empresas existentes que 

produzem software, computadores, e uma infinidade de componentes eletrônicos. Incluem-se 

também instituições como as universidades. Nela, a empresa cria os serviços e produtos para 

vender. Já a Economia 2 se caracteriza por ser uma grande rede de contatos entre investidores 

de risco (venture capitalists), advogados especializados em alta tecnologia e consultores, 
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todos com características empreendedoras. Aqui, diferente da Economia 1, as empresas são os 

produtos. Elas são incentivadas por esses empreendedores, para que possam crescer e entrar 

na Economia 1 ou serem vendidas para alguma empresa da Economia 1.  

A inovação efetuada pela Economia 1 serve de matéria-prima para a Economia 1, 

com isso, a Economia 1 é a principal fonte dos empreendedores na Economia 2 (KENNEY; 

VON BURG, 2001). 

As empresas do Vale são conhecidas por estabelecer diferentes culturas e 

filosofias de trabalho em seu ambiente corporativo. Essas culturas e filosofias são 

responsáveis por focar a equipe em uma meta, com o objetivo de um ganho futuro. O 

responsável por essas implementações é o empreendedor (KENNEY; VON BURG, 2001). No 

caso da Apple, Steve Jobs. 

Uma característica importante do Vale são as incubadoras. Elas são instituições 

que tem como objetivo financiar e nutrir pequenas startups com o objetivo de dar a elas maior 

chances de crescer e se estabelecer no mercado, do que se estivessem sozinhas e sem apoio 

(KENNEY; VON BURG, 2001). 

Kenney e Von Burg (2001, p. 133, tradução nossa) exploram o conceito de que o 

Vale possui uma “estrutura social de inovação que significa que há um interativo grupo de 

instituições que se dedicam a encorajar a inovação tecnológica”.  

Três características foram responsáveis pelo sucesso do Vale do Silício em criar 

empresas extremamente bem-sucedidas, são elas: um ‘ecossistema’ composto por várias 

instituições, indivíduos com muitas habilidades e o espirito empreendedor (BAHRAMI; 

EVANS, 1995 apud KENNEY; VON BURG, 2001). 

O Vale, por ser uma região tecnológica, passa por mais mudanças e evoluções 

constantes do que regiões com outras características. A rápida evolução da tecnologia pode 

fazer com que empresas desapareçam para dar lugar a outras mais novas e mais avançadas. 

Por isso, as empresas de tecnologia são praticamente obrigadas a inovarem constantemente. 

As constantes inovações são visíveis através do impacto causado no aumento de 

solicitações e registros de patentes numa região. No Vale não é diferente, e é possível 

perceber um aumento considerável dos registros de patentes na região (Gráfico 2), 
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principalmente na especialidade das empresas que nele se localizam: computação e 

comunicações  

Gráfico 2 – Registros de Patentes no Vale do Silício  

 

Fonte: Siliconvalleyindex.com a partir de informações U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) (2014) 

4.1.1 Capital Social 

Diversos autores atribuem o sucesso do Vale ao conceito de capital social. A 

Revista Política e Sociedade da Universidade Federal de Santa Catarina (2003, p.176) utiliza a 

definição de Putnam (1995) de capital social. “‘Capital social’ se refere a elementos de 

organização social como as redes, normas e confiança social que facilitam a coordenação e a 

cooperação em benefício recíproco”. Para Putnam (2006) o capital social é uma pré-condição 

para o desenvolvimento econômico. 

Também é possível citar a definição de Coleman (1988 apud Patton e Kenney, 

2003, p. 5, tradução nossa) de capital social: 

[O capital social] não é uma simples entidade, mas uma variedade de diferentes 

entidades, com dois elementos em comum: todas elas consistem em alguns aspectos 

da estrutura social, e todas elas facilitam certas ações dos agentes – sejam eles 

pessoas ou agentes corporativos – dentro da estrutura. Como outras formas de 

capital, o capital social é produtivo, sendo possível a conquista de certos fins que na 

sua ausência não seriam possíveis. [...] O capital social está contido, ou é inerente, à 

estrutura de relações entre os agentes. 

Patton e Kenney (2003) também consideram a confiança entre agentes um 

elemento fundamental do capital social. 

http://www.uspto.gov/
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Em seu estudo Patton e Kenney (2003) diferenciam três formas de organização da 

economia (Quadro 5): Organização de Mercado, Organizações em Redes (network), e 

Organização Hierárquicas. É estabelecido o Vale como uma economia com organização em 

redes, onde os agentes realizam trocas de informações e benefícios sem esperar algo em troca 

de imediato.  

Quadro 5 – Formas de Organização da Economia 

Forma de Organização Mercado Rede(Network) Hierarquia 

Mecanismo de Coordenação Preço Confiança Comando 

Mecanismo de Fundação Contrato de Trabalho Capital Social Autoridade 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Adler (2001), Powell (1990) apud Patton e Kenney (2003) 

Em economias de rede, o capital social é a fundação para a confiança na 

organização assim como a autoridade leva à obediência nas hierarquias. Por isso, Patton e 

Kenney (2003, p. 12, tradução nossa) definem capital social como “o meio pelo qual 

recíprocas, ou não simultâneas, trocas podem ocorrer em organizações em redes”. 

No Vale do Silício, essa confiança entre agentes está diretamente ligada à 

reputação deles e à seus desempenho e competência no interior das organizações. Para 

Saxenian (1996) as redes eram importantes para estabelecer relações entre indivíduos em 

empresas diferentes e essas interações fortaleciam os ideais de competitividade e cooperação. 

Partindo das definições expostas, percebe-se que no Vale do Silício o capital 

social é extremamente vital para as relações entra as empresas, seja na troca de informações, 

como de funcionários, que por terem a ambição de sempre buscar algo melhor e que possua 

novos desafios, não costumam ficar em um emprego por muito tempo.  

O capital social representa uma forma de diminuir as barreiras entre diferentes 

empresas que buscam fazer negócio entre si. Na comunidade que é estabelecida pelas 

características do capital social tende a ser mais fácil realizar negócios. Isso diminui o custo 

das transações para ambas as partes e aumenta o nível de competição na região. 

4.2 Marketing 

Sebrae (2013) define a importância do plano de marketing da empresa: 

O Plano de Marketing não necessariamente é a garantia para o sucesso de uma 

empresa, mas ele diminui muito as chances de errar. Facilita a compreensão e 

implementação de ações adequadas ao mercado de atuação, captação de clientes, 
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aumento de vendas e de lucratividade do seu negócio. Além disso, o Plano permite 

analisar o mercado, e identificar tendências para se adaptar às constantes mudanças. 

Inovação não ocorre apenas no produto e no processo de produção. O marketing 

também é alvo da inovação. Pode-se dizer que, na Apple, a inovação em marketing possui 

frentes bem definidas, como suas apresentações nos lançamentos de produtos novos, suas 

propagandas e anúncios e as mudanças de design nos produtos. 

4.2.1 Lançamentos de novos produtos 

Nos lançamentos de produtos da Apple faz-se valer suas habilidades de marketing 

em primeira instância. São nessas apresentações que os produtos vão ter seu primeiro contato 

com os consumidores. Nelas também são expostos os designs dos produtos, que serão 

abordados mais à frente.  

A Apple tenta, de todas as maneiras, esconder do público geral os produtos que está 

desenvolvendo. O motivo dessa cultura de segredo é para que nos seus lançamentos, os 

produtos causem uma sensação de surpresa. Porém nos últimos anos, com a velocidade do 

acesso à informação, está se tornando cada vez mais difícil manter essa cultura.  

Uma maneira encontrada para fixar um determinado pensamento nos consumidores 

é descrever os produtos com palavras de impacto, geralmente “mágico e revolucionário”. Essas 

descrições de produtos são iguais em qualquer meio de comunicação, seja nas apresentações ao 

público, press releases, site, Apple Stores. Gallo (2010) refere-se a esse posicionamento em 

relação ao produto como “onipresente e inequívoco”. Esse posicionamento faz com que 

jornalistas e blogueiros falem acerca do produto da mesma maneira, já que por serem produtos 

novos e com nenhum representante anterior de expressão, faltam palavras para descrevê-los. 

Segundo Gallo (2010, p.204) Jobs é conhecido como “o maior contador de histórias 

do mundo” devido à sua capacidade de passar para o consumidor a maneira como ele deve se 

sentir acerca do produto, por isso ele era considerado o principal responsável pelas inovações 

da empresa, especialmente nas relacionadas ao marketing, mas também às inovações 

tecnológicas e em design. O local mais utilizado por Jobs pra exercer essa função de contador 

de histórias era nos lançamentos de produtos. 

Isaacson (2011, p.492) descreve o lançamento do iPhone, que considera uma das 

mais impressionantes apresentações de produto da Apple: 
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“De vez em quando aparece um produto revolucionário que muda tudo”, começou 

Jobs. Ele mencionou dois exemplos anteriores: o Macintosh original, que “mudou 

toda a indústria de computação”, e o primeiro iPod, que “mudou toda a indústria da 

música”. Então foi montando o clima para o produto que estava para lançar. “Hoje, 

estamos apresentando três produtos revolucionários dessa categoria. O primeiro é um 

iPod de tela larga com controle pelo toque. O segundo é um celular  revolucionário. E 

o terceiro é um aparelho pioneiro de comunicações pela internet.” Ele repetiu a lista 

para dar ênfase, e então perguntou: “Estão entendendo? Não são três aparelhos 

separados, é um aparelho só, e ele se chama iPhone”. 

Berns (2008) afirma que “uma pessoa pode ter a melhor ideia do mundo – 

completamente diferente e inovadora - mas se essa pessoa não consegue convencer outras 

pessoas, não terá a mínima importância” e essa era a habilidade de empreendedor 

schumpteriano que Jobs utilizava constantemente. 

4.2.2 Propagandas 

Propagandas são estratégias de marketing bem conhecidas do público geral. Elas 

são usadas pra causar uma influência em quem as estiver vendo, ouvindo e/ou lendo. A Apple 

utiliza-as para estabelecer a conexão entre os consumidores e seus produtos. São exemplos de 

propagandas extremamente bem sucedidas da Apple: 1984, Think Different, Get a Mac e os 

comerciais do iPod. 

1984. Considerado pelo New York Times, através do jornalista Elliot (1995), o melhor 

comercial da história, foi exibido pela primeira vez durante o Super Bowl XVIII (final do 

torneio de Futebol Americano) em 1984. Ele fazia alusão ao romance de mesmo nome de 

George Orwell, que retrata o cotidiano de um regime totalitário que é controlado pelo Big 

Brother e reprime todos que o opõe. Nesse contexto, a IBM era o Big Brother e o Macintosh 

era o agente libertário, que livraria os consumidores do controle da IBM.  

Think Different. Foi um comercial veiculado logo após o retorno de Jobs à Apple, não para 

divulgar um produto em si, mas para mostrar para o mundo que a Apple estava voltando aos 

seus ideais que possuía na primeira passagem de Jobs pela empresa. Ela era uma homenagem 

da Apple a todos aqueles que desafiaram e mudaram o mundo. Mas também era uma 

homenagem aos funcionários da empresa, que possuíam a mesma mentalidade daqueles 

chamados de “crazy ones”. 

Get a Mac. Foram diversos comerciais em que duas pessoas personificavam o PC e o Mac. O 

PC era representado por um executivo, educado, preocupado com o trabalho e bem vestido. Já 
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o Mac era representado por uma pessoa descolada e despreocupada. O comercial explicitava as 

funcionalidades do Mac que não existiam no PC, de certa forma, denegrindo a imagem do PC. 

Comerciais do iPod. Eles foram ao ar logo após o anúncio do iPod e mostravam silhuetas de 

pessoas dançando com fundos coloridos. As silhuetas eram negras e era impossível identificar 

de quem elas eram. Apenas o iPod e os fones de ouvidos brancos eram destacados. Buscava 

mostrar para os consumidores que eles poderiam ser qualquer uma das descoladas silhuetas 

dançando. Bastava apenas ter um iPod.  
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5 IT’S ALL ABOUT THE PRODUCT 

A Apple com o passar dos anos persistiu em criar produtos de bastante qualidade 

para seus clientes. No entanto ela percebeu que o mercado estava mudando, e que deveria 

mudar também. Anteriormente chamada de Apple Computers, pois seus principais produtos 

eram os computadores, tirou o Computers do nome após o sucesso do iPod, já que os 

computadores passaram a representar parcelas cada vez menores no faturamento da empresa, 

dando lugar a aparelhos eletrônicos portáteis, se tornando uma empresa Mobile First.  

No Gráfico 3 é possível ver essa mudança de característica da empresa, onde 

aparelhos como iPhone e iPad hoje representam juntos mais de 73% do total do faturamento da 

empresa, enquanto o Mac representa pouco mais de 12% e anteriormente representava cerca de 

80% do faturamento. O iPod, que já representou quase 50% da empresa, hoje representa apenas 

1% do faturamento e o iPhone é o maior responsável por isso. 

Gráfico 3 – Participação de cada categoria de produto no faturamento da Apple.

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de resultados fiscais trimestrais dos anos 2001 a 2014 apresentados 

pela Apple em seu site Apple.com (2014) 

A importância dada pela Apple às inovações incrementais e à qualidade é o que faz 

com que seus produtos possuam vida útil longa e dificilmente fiquem defasados. 

5.1 Design 

O design é uma ferramenta extremamente importante para as empresas de produto 

da atualidade, ele é a primeira característica que o consumidor vai estudar para saber se vai ou 

não consumir o produto. Isso ocorre porque o design, superficialmente, é uma característica 

visual de um produto, e os consumidores não consideram comprar algo que não os atrai 

visualmente. 
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Edson (2013, p.20) define design separando-o em três categorias, e todas as três são 

realizadas pela Apple: 

Penso no design tanto como um processo como um resultado. Como um processo, o 

design é o ato de projetar expressando o modo como um objeto foi criado. Como um 

resultado, o design é o objeto em si, tal qual um abajur ou um sofá. A isso gostaria de 

acrescentar mais um sentido: o design como uma mentalidade experimental, uma 

forma de pensar que culmina numa abordagem original, em algo diferente ou 

inovador. 

A Apple é famosa por apresentar produtos que apresentam funcionalidades bastante 

úteis, mas que também possuem um visual impecável. Isso ocorre por causa da filosofia da 

empresa, que foi implementada por Jobs, de que o produto deve estabelecer uma conexão com 

o cliente. No entanto, essa conexão não se dá apenas com o cliente. O produto deve, acima de 

tudo, possuir uma conexão primária com a marca. O cliente deve olhar para o produto e saber 

que ele é da Apple, mesmo sem ver o logotipo da maçã. 

Segundo Edson (2013, p.14), “desde o início da empresa, Steve Jobs decidiu que 

todos os produtos devem ser ‘insanamente grandiosos’. [...] isso significa que esses produtos 

sempre incorporam o nível mais elevado de desempenho, funcionalidade e beleza”.  

A Apple levava a qualidade do design de um produto ao extremo, muito por causa 

do perfeccionismo de Jobs, que não aceitava um produto inferior às suas expectativas. Esse 

extremo se dava porque Jobs pensava que não era apenas o exterior de um produto que deveria 

possuir uma beleza estética, mas também o seu interior, a disposição das placas no interior dos 

aparelhos e a disposição dos circuitos nas placas, o que fazia seus engenheiros de computação 

ter que refazer seus trabalhos para atender aos caprichos de Jobs (ISAACSON, 2011). Essa 

perseguição pela beleza de um produto se dava porque Jobs achava que fazer um computador 

era trabalho de um artista, e um artista não entrega um produto que não considera estar perfeito. 

Um dos grandes responsáveis pelo design dos produtos da Apple desde o retorno de 

Jobs à Apple em 1997 se chama Jony Ive. Ele e Jobs foram responsáveis por reestabelecer 

padrões de design para a indústria de eletrônicos com criações como o iMac, o iPod, o iPhone e 

o iPad. 

Uma filosofia da Apple em relação ao design se dá a pureza e simplicidade que 

seus produtos devem ter. Um design clean, sem muitos botões, uma cor diferenciada, nada que 

complique e dificulte a experiência do usuário. É possível entender essa preocupação ao estudar 
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a concepção do iPod.  Ive tinha a concepção que o iPod deveria possuir uma capa traseira de 

aço inoxidável e se conectar com a parte da frente sem nenhuma interrupção. A face do 

aparelho deveria ser de um branco puro. E essa pureza deveria se estender para os fones de 

ouvidos o carregador e os fios. O iPod, de maneira nenhuma, poderia parecer descartável. De 

acordo com Isaacson (2011, p.408 e 409), Ive afirma que: 

Ele [o iPod] tinha algo de muito significativo e não descartável, mas também tinha 

algo de muito tranquilo e muito contido. Não abanava o rabo na sua cara. Era contido, 

mas também maluco, com aqueles fones de ouvido soltos. É por isso que eu gosto do 

branco. O branco não é apenas uma cor neutra. Ele é puro e tranquilo. Ousado e 

conspícuo, mas discreto também. 

A característica que deve sempre estar presente nos produtos da Apple é a 

simplicidade. Simplicidade no design e no manuseio do produto. Ive revela e exemplifica que 

apesar dos produtos da Apple serem revolucionários, eles possuem uma simplicidade tão 

elegante que você sabe para que eles sirvam e como usá-lo no momento em que você os segura 

pela primeira vez.  

O iMac baniu os PCs complicados e difíceis de usar das nossas mesas e tornou a 

computação fácil. Com uma pequena caixa branca [iPod] com um clickwheel [roda de 

rolagem], ele colocou 1000 músicas nos nossos bolsos. O iPhone era tão apelativo ao 

toque que acabou com o Blackberry rapidamente. Crianças de cinco anos podem 

pegar e usar um iPad (IVE, 2014, tradução nossa). 

Um exemplo da evolução do design dos produtos da Apple se dá no iPod que 

possuía o chamado clickwheel, que era um dispositivo que substituía diversos botões no 

aparelho, já que nela bastava você utilizar seu dedão e fazer um movimento circulatório em 

cima dele para poder escolher uma música. Era um movimento bastante intuitivo e ágil para 

quando fosse necessário escolher entre as mil músicas que o aparelho era capaz de guardar.  

No começo do iPod, ele ainda possuía botões, além do clickwheel, mas em versões 

posteriores, os botões foram incorporados no clickwheel, como um exemplo de inovação 

incremental realizado pela empresa (Figura 1). 

Ive (2014) revela que aos consumidores, não é apenas o design que importa. Para 

ele, os consumidores levam também em consideração a concepção do produto e o quão bem-

feito ele é. Se ele for um produto bonito, mas com acabamentos de segunda-linha, o 

consumidor não irá consumir esse produto. 

A Apple também ficou conhecida por trabalhar com materiais que diferenciaram 

seus produtos em relação aos concorrentes. Os materiais utilizados deveriam passar sensação 
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de tranquilidade e conexão com o consumidor. A atenção que a empresa dá aos materiais que 

compõe os seus produtos é explicada por Ive (2014, tradução nossa): “Você entente o produto 

se entender como ele é feito. [...] Eu quero saber pra que servem as coisas, como elas 

funcionam, o que deve ou pode ser feito dela, antes de eu começar a pensar em como que deve 

ser sua aparência’”. Entre os materiais diferenciados que a Apple utiliza em seus produtos, 

pode-se destacar o plástico translúcido colorido do iMac, alumínio anodizado nos iPods e 

iMacs e o vidro (Gorila Glass) em seus celulares e portáteis. 

 

Figura 1 – Evolução do Clickwheel 

Fonte: O’Brian (2011) 

 

 Beahm (2011, p. 20) cita uma definição de Jobs para design, que combina com a visão 

de Ive no parágrafo anterior: 

Design é uma palavra engraçada. Para algumas pessoas, significa aparência. Mas, 

evidentemente, indo mais a fundo, design realmente significa funcionalidade. O 

design do Mac não era como ele parecia, embora fosse parte dele. Basicamente, era 

como funcionava. Para desenhar alguma coisa realmente bem, é preciso compreendê-

la. É efetivamente necessário aprender em que consiste sua essência. Isso requer um 

empenho apaixonado em, de fato, conhecer algo na totalidade, em mastiga-lo, não 

apenas engoli-lo às pressas. A maioria das pessoas não se dá ao trabalho de agir assim. 

5.2 Mac 

Steve Jobs foi o responsável por dar vida ao Macintosh, assim como todos os outros 

produtos que serão descritos a seguir, ainda em 1984. Esse computador revolucionou a 

indústria através de aspectos como a interface gráfica, que permitia ao usuário utilizar o Mouse 

e acessar arquivos e pastas. O maior diferencial dele em relação ao Lisa era o tamanho e o 

preço que o tornava mais atrativo ao consumidor (ISAACSON, 2011). 
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O Mac possui diversas versões e uma delas foi um dos responsáveis por tirar a 

Apple da falência. O iMac G3, com CPU e Monitor juntos em uma só peça (característica 

persente em muitos dos produtos da Apple) e uma superfície externa colorida e translúcida, que 

dava ao produto um ar jovial e descolado.  

A atual linha de Mac é composta pelo Mac Pro, o iMac, o Mac mini, o MacBook 

Pro e o MacBook Air. Este último impressionou críticos devido à finura de seu design, possuía 

em sua parte mais grossa, quase metade da altura de um notebook comum, sem comprometer 

seu desempenho e bateria. 

5.3 iPod 

O iPod foi o produto que deu um novo impulso à Apple, ele consegui atingir 

diversos públicos por ser um aparelho simples e fácil de usar. Não foi a Apple quem criou o 

mercado de mp3 players, ele já existia, porém os aparelhos de mp3 eram extremamente difíceis 

de usar e não tinham adesão do público, que ainda usava os clássicos Diskman e Walkman, 

fincando refém da pequena armazenagem dos CDs ou pela aleatoriedade do rádio. 

A intenção da Apple com o iPod eram três: torná-lo verdadeiramente portátil e 

bonito, colocar diversas músicas que você escolheria, e tornar a experiência do usuário simples 

e intuitiva. O primeiro iPod obedeceu a todas as três regras, ele cabia no seu bolso e possuía um 

design vibrante, tinha capacidade para mil músicas (a maioria das pessoas nem possuía mil 

músicas) e possuía o clickwheel que tornava a experiência fluida e intuitiva.  

Com o iPod, a Apple tinha o intuito de transformar o iMac em um Hub Digital, que 

serviria de centro de conteúdo para todos os futuros e atuais aparelhos portáteis da empresa, 

impulsionando a venda de Macs. “O iPod foi o responsável por introduzir a Apple a muitas 

pessoas que não a conheciam, e essas pessoas passaram a comprar Macs” (COOK, 2012). 

Hoje em dia, os iPods não possuem para a Apple, a mesma importância de seis anos 

atrás. “O curioso é que ele não está deixando de ser comprado por ser um aparelho ruim, mas 

porque ele deu certo enquanto tinha que dar” (MENDES, 2014). O principal motivo dos iPods 

terem perdido sua importância se dá com a chegada dos Smartphones pós-iPhone. Antes do 

iPhone, os celulares também tocavam músicas, mas eram tão complexos e difíceis, que muitas 

pessoas não os utilizavam. Mas o iPhone trouxe simplicidade e intuitividade ao modo como se 

ouve música e outras empresas se utilizaram da mesma ideia, tornando o mercado de mp3 

player mais reduzido, pois muitos preferiam ter apenas um aparelho ao invés de dois. 
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Segundo Mendes (2014), estudiosos de marketing acusam a Apple de provocar 

canibalização entre seus produtos. Essa canibalização ocorre devido à empresa lançar um 

produto que acaba destruindo outros de seus produtos no ponto de vista mercadológico. Isso 

realmente está acontecendo com o iPod e o iPhone. E a empresa não se preocupa com isso, pois 

encara como se o ciclo do iPod estivesse acabando, enquanto o iPhone continua numa crescente 

e vende cada vez mais. 

O Gráfico 4 representa mais claramente essa transição enfrentada pelo iPod e 

podemos perceber exatamente o período que isso ocorre. O ano de 2009, no qual o iPod 

começa a entrar em declínio é o ano em que o iPhone passa a se firmar no mercado, e começa a 

substituí-lo. Essa afirmação é mais visível nos trimestres referentes ao período de festas de fim 

de ano (Q1). 

Gráfico 4 – Vendas trimestrais de iPod desde 2001 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de resultados fiscais trimestrais dos anos 2001 a 2014 apresentados 

pela Apple em seu site Apple.com (2014) 

5.3.1 iTunes Store 

A iTunes Store, lançada cerca de um ano e meio depois do iPod, veio para 

complementar o iPod, onde os usuários de iPod poderiam comprar qualquer música que 

estivesse disponível nela para colocar no seu iPod ou em qualquer outro aparelho de música 

(ISAACSON, 2011). Com o tempo a iTunes Store trouxe além de música, clipes de músicas, 

filmes, séries de TV, livros, revistas e aplicativos. 

Jobs sempre defendeu que um artista deve ser pago pela sua obra e em uma época 

que a indústria fonográfica estava se vendo ameaçadas por serviços como o Napster que 

permitiam fazer o download de qualquer músicas de graça, a iTunes Store trouxe músicas a um 

preço acessível e que qualquer um poderia comprá-las com apenas poucos cliques no mouse.  
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A princípio foi difícil convencer gravadoras de aceitarem vender suas músicas por 

apenas US$0,99 e a convencer artistas a venderem músicas individuais. Mas com a adesão de 

alguns artistas e gravadoras, Jobs e a Apple conseguiram mostrar que sua fórmula funcionava, e 

com o passar dos anos houve a adesão de mais artistas e gravadoras (ISAACSON, 2011). 

5.4 iPhone 

O mercado de celulares se encontrava saturado no ano de 2007. O foco não era 

inovação. Este setor estava cada vez mais focado em fazer aparelhos menores e mais finos e 

com modelos bem diferentes um do outro, o que dificultava a vida do usuário, pois era cada vez 

mais complicado de utilizá-los. A Blackberry ensaiava uma mudança, focando no ambiente 

corporativo com seus celulares com teclados de letras para facilitar a digitação de mensagens. 

O iPhone mudou drasticamente a maneira como o consumidor enxergava um 

celular. Ele trouxe diversas mudanças para a categoria: a tela no formato widescreen e sensível 

ao toque do dedo (não havia caneta stylus); um iPod embutido que tiraria vantagem da tela 

sensível ao toque; permitia acesso à internet de maneira fácil e fluida; além de muitas outras. 

Após o sucesso do iPod, outras empresas perceberam que o caminho criado pela 

Apple era o caminho a ser seguido. Isso criou uma mudança drástica nos celulares e os 

aparelhos passaram a ter designs cada vez mais parecidos (Figura 2), possuíam as mesmas 

funcionalidades e o que atrairia novos usuários seriam as tecnologias que seriam a eles 

acrescentadas a cada nova versão.   

Figura 2 – Design de celulares Pré-iPhone VS. Pós-iPhone 

Fonte: Macmais (2012) 

O iOS, é o sistema operacional que permite o iPhone executar todas as funções que 

possuí. Ele é exclusivo de aparelhos da Apple, diferentemente do Android que o Google 
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disponibiliza para diversas empresas de hardware utilizar, semelhante ao que acontece com o 

Windows da Microsoft. O problema que ocorre com o Android é que por ser um software 

aberto, faz com que o sistema operacional seja dependente do fabricante de hardware. No iOS 

a fragmentação de suas plataformas de software e hardware é pequena, seja por versão do 

sistema operacional ou por tamanho das telas dos seus produtos, o que facilita o 

desenvolvimento de aplicativos, diferente do que ocorre no Android. O gráfico 5 mostra a 

diferença de adoção das versões mais avançadas e recentes das duas plataformas. Enquanto a 

versão mais recente do Android (4.4 KitKat) possui apenas 8,5% de adoção entre todos os 

dispositivos Android, o iOS7, versão mais recente do software da Apple, possui adoção de 85% 

do total de dispositivos iOS e a versão anterior possui apenas 12%.  

Gráfico 5 – Fragmentação das versões dos sistemas operacionais iOS e Android 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Blogdoiphone.com (2014) e Developer.android.com (2014) 

5.4.1 App Store 

No lançamento do primeiro iPhone, o seu sistema operacional era fechado e não 

permitia download de aplicativos para o celular. Com o surgimento de uma ferramenta 

chamada Jailbreak, que permitia ao usuário adicionar e remover conteúdo do celular, a Apple 

então criou a App Store, que foi lançada juntamente com o iPhone 3GS em Julho de 2008, para 

que ela tivesse o controle do que poderia e o que não poderia entrar no seu iPhone. Essa ideia 

logo se tornou um sucesso e em outubro de 2013, a App Store já possuí mais de um milhão de 

aplicativos disponíveis para download e já foram efetuados mais de sessenta bilhões de 

downloads desses aplicativos em pouco mais de 5 anos (APPLE, 2013). 

Com a App Store, a Apple criou um novo mercado relacionado a aplicativos de 

aparelhos móveis. Antes da App Store, já existiam aplicativos para celular, mas devido à 

interface deles, eram difíceis de usar e os consumidores não os davam atenção. Com a Apple 
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Store e o iPhone, os mobile apps, fazem parte do cotidiano das pessoas e hoje existem segundo 

Cook (2012), centenas de milhares de pessoas desenvolvendo apps apenas nos EUA. 

5.5 iPad 

Tablets já existiam muito tempo antes da Apple lançar o iPad, mas sem o alcance 

de mercado de hoje. Os tablets tinham características parecidas com os atuais: telas grandes, 

sensíveis ao toque, “portáteis”. Uma característica que Jobs abominava a respeito dos tablets 

era a caneta Stylus. “’Deus nos deu dez canetas stylus’, dizia, mostrando os dedos. ‘Não vamos 

inventar outra’”. O tablet da Apple não teria stylus, e nem precisaria (ISAACSON, 2011, 

p.324). 

Segundo Isaacson (2011) o iPad surgiu antes do iPhone, diferente do que pode-se 

imaginar. Mas Jobs considerou que para que a ideia de um tablet funcionasse, seria necessário 

testá-la antes, e isso seria feito com o iPhone. 

No lançamento do iPad em 2010, Jobs indicou que o iPad vinha pra preencher uma 

lacuna entre os notebooks e os smartphones que até então vinha sendo preenchida pelos 

netbooks e dar início à era Pós-PC, em que novos produtos passariam a possuir as mesmas 

funções dos PCs e que no futuro possivelmente os iriam substituir.  

O mercado de tablets assim como o de smartphones está dividido basicamente em 

produtos com dois sistemas operacionais, o iOS e o Android, apesar de existirem outros. De 

acordo com Frizell (2014), o iPad possuía, em 2013, um market-share de 36% enquanto aos 

tablets Android possuíam 61,9%, sobrando apenas 2,1% para os outros tablets.  No Gráfico 6, o 

site recode.net através de Fried (2014) revela a diferença entre a utilização de tablets para 

acesso à internet. A diferença é bem grande, onde o iPad com o iOS representa 77% do tráfego 

de internet em todos os tablets, enquanto todos os outros tablets representam cerca de 23%, 

mesmo possuindo uma fatia de mercado maior. 
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Gráfico 6 – Utilização de tablets para o acesso à internet. Comparação 2013-2014  

 
Fonte: Chitika.com apud Recode.net (2014) 

5.6 Importância das Patentes 

Patentes são extremamente importantes para empresas de tecnologia. Elas são uma 

forma de evitar a apropriação de suas tecnologias por empresas rivais. A Apple é bastante 

conhecida por travar uma guerra de patentes com empresas como a Samsung, acusando-as de 

copiar explicitamente seu material. 

Acerca do roubo de ideias a Apple, tem uma linha de pensamento bem clara. Cook 

(2012) afirma: “Não queremos que a Apple seja o desenvolvedor do mundo. Não queremos que 

nós terminemos uma pintura e outra empresa venha e coloque seu nome nela. Nós queremos 

que as pessoas inventem suas próprias coisas”. 

Apesar de a Apple evidentemente ser uma dos apoiadores do conteúdo original, 

discriminando a cópia, ela também está sendo processada por diversas empresas por violação 

de suas patentes. A defesa da Apple, segundo Tim Cook (2012), é de que a grande maioria 

desses processos são relacionados as chamadas standard essencial-patents
2
. As pessoas que são 

detentoras desse tipo de patente são responsáveis por licenciá-las de uma maneira justa e 

racional, sem nenhum tipo de discriminação e Cook afirma que não é isso que acontece. 

                                                           
2 De acordo com Wikipedia.org (2014), Standart essencial-Pattent é uma patente que reivindica uma invenção que 

deve ser utilizada para cumprir uma norma técnica. É algo que não permite que você desenvolva um produto sem 

essa patente. Por exemplo, algo fundamental para fazer um celular conectar a uma rede 3G. 

 

http://recodetech.files.wordpress.com/2014/04/screen-shot-2014-04-23-at-9-11-50-am.png
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta monografia teve como objetivo identificar a importância da inovação em 

empresas do âmbito tecnológico usando como exemplo a Apple, e como a inovação a fez no 

período mais recente, quebrar paradigmas e redefinir mercados. Utilizaram-se aspectos 

conceituais de tecnologia e empreendedorismo, usando como exemplo casos práticos desses 

dois aspectos no processo de criação, produção e venda na Apple. 

Todos os conceitos expostos permitiram concluir que a Apple mostrou que a 

inovação é uma característica fundamental para uma empresa. A inovação em outras áreas além 

da tecnologia, como marketing e design, fazem com que seus produtos adquiram uma 

qualidade superior e tornem-se modelo para outras empresas. 

Com a revisão teórica tornou-se possível compreender como funciona o processo 

de inovação de uma empresa, quais as estratégias empresariais e quais as formas que as 

empresas possuem de adquirir tecnologias. Uma revisão básica de informática foi exposta para 

o entendimento de alguns termos técnicos. 

A respeito de Steve Jobs, pode-se concluir que ele foi, em essência, um 

empreendedor schumpteriano capaz de prever necessidades dos consumidores e identificar em 

quais áreas valem a pena investir e inovar. Sua personalidade difícil foi importante para que a 

Apple pudesse atingir os seus objetivos e, na história recente da empresa, se afastar de 

problemas financeiros. 

Com relação à Apple, como empresa inovadora, é possível distinguir a capacidade 

dela de ser mais que uma marca, ela passou para o status de cultura, em que seus consumidores 

a defendem ferozmente, graças à confiança que eles possuem de que a empresa sempre está 

procurando uma nova área para inovar, sempre pensando no futuro e no que é melhor para o 

consumidor.  

Os produtos da Apple, que são claramente identificados como criações da empresa, 

expõem a importância que a empresa dá às seguintes dimensões: inovação tecnológica, 

inserindo em seus produtos a cada ano novas tecnologias que trazem diferentes utilidades a 

seus produtos novos e velhos; inovação em design, que tornam seus produtos mais atraentes e 

uma mecânica de uso mais simples; e inovação em marketing, fazendo o consumidor se 

conectar com o produto e considerar que ele irá satisfazer suas necessidades. 
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Olhando para o futuro, a Apple constantemente afirma que está à procura de 

inovações e, por conseguinte novos produtos. Para isso, utiliza-se de um grupo de trabalhadores 

extremamente capacitado e também da compra de tecnologias e empresas menores que 

possuam ideias interessantes a serem incluídas posteriormente em seus produtos. A empresa é 

alvo de especulações acerca de possíveis produtos e investimentos ainda por vir. Especula-se 

que a Apple sempre tem que ser a primeira a apresentar um produto revolucionário, algo que 

vem ocorrendo ao longo dos anos, mas a real e talvez mais importante filosofia dela seja que 

não importa ser a primeira a lançar um produto que irá revolucionar o mercado, o que importa é 

fazer o melhor produto desse mercado. 
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