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RESUMO

O presente trabalho estuda o histórico e a atuação da empresa Apple, poderosa empresa
,

atuante no mercado tecnológico, além de analisar o mercado em que ela está inserida. E um

mercado onde ela é pioneira, pois, é a marca mais pensada e procurada pelos consumidores

deste tipo de produto, dentre as outras empresas que também estão no mercado tecnológico,

atuando assim, em um mercado quase monopolístico, onde, existem outros concorrentes,

mas pouco, a Apple se destaca por ter produtos bastante diferenciados. A Apple conquistou

esse poder de mercado, por ser uma marca que busca sempre as melhores tecnologias,

inovações e produtos inusitados, estando, na maior parte das vezes, a frente de seus

concorrentes.

Palavras-chave: Mercado tecnológico. Inovações. Poder de mercado. Apple.
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Capítulo 1:

Introdução

Com o crescimento do mercado consumidor e as descobertas recorrentes de novas

tecnologias, empresas que atuam no setor de aparelhos eletrônicos, informática e áreas

afins, vêm a cada dia buscando inovações tecnológicas para a criação de novos produtos,

antes que seus concorrentes o façam, para dessa maneira poder ganhar destaque nesse

mercado, com produtos totalmente diferenciados, inovadores e até inusitados, visto que são

novidades. As telecomunicações e as mídias digitais são de fundamental importância nesse

processo, pois assim as empresas podem divulgar seus produtos e descobertas, diminuindo

a distância existente entre o público-alvo e o produto, de acordo com o interesse

empresarial. O crescimento em larga escala do consumo desses produtos também se pode

observar nos países menos desenvolvidos, a diferença é que geralmente esses países têm

áreas de extrema riqueza e pobreza, de modo que os executivos globais se interessam mais

pela população com um potencial de consumo próximo ao dos níveis dos países

desenvolvidos.

A demanda de eletrônicos e produtos com alto grau de tecnologia é crescente no

mundo todo, devido à dependência cada vez maior dos consumidores no seu dia-a-dia,

tanto para o lazer e entretenimento, como para sua utilização no ambiente de trabalho. Os

jovens, atualmente, são os maiores consumidores deste tipo de produto, formando um

enorme grupo mundial de consumo padronizado, que seguem as mesmas tendências e estão

sempre por dentro de novidades e tecnologias. Segundo uma pesquisa desenvolvida em 41

países e publicada pela FOLHA DE SÃO PAULO (28/07/96, 3° caderno, pp.l):

"Alimentados pelas informações trazidas pelas TV, inclusive pelas televisões a cabo, pelo

computador e pela Internet, os teens estão cada vez mais parecidos. Apesar das dramáticas

diferenças entre Hong Kong, Brasil e Polônia, por exemplo, adolescentes ao redor do

mundo formam hoje a primeira geração com a mesma cabeça, um exército vestido com as

mesmas marcas de jeans e camiseta, que consome os mesmos refrigerantes, fast food e

aparelhos eletrônicos".

O Brasil está entre os países que têm o maior número de consumidores de

eletrônicos no mundo, ultrapassando o ímpeto de compra de habitantes de pelo menos oito

países, em 15 categorias de produtos, de acordo com uma pesquisa da Accenture. Os dados
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apurados traduzem o apetite do brasileiro por tecnologia, que vem se intensificando ao

longo dos últimos anos, por conta da melhora do desempenho econômico e o crescimento

do PIB brasileiro ao longo dos anos 2000. Mais da metade (55%) dos consumidores do

Brasil comprou um celular no ano anterior ao da pesquisa, em comparação com a média

internacional, de 32%.

O complexo eletrônico encontra-se entre os segmentos mais intensamente

beneficiados pela onda de inovações que alterou os padrões gerenciais, produtivos e

concorrenciais em nível mundial. Isto ocorreu por conta da rápida incorporação de insumos

e processos com elevado conteúdo tecnológico, simultaneamente apoiados e direcionados

para o processamento, transmissão e recepção de informações digitalizadas, em escala e

velocidade crescentes. Em paralelo, o complexo foi favorecido por um movimento de

convergência entre seus diferentes segmentos em termos da base tecnológica utilizada, o

qual se traduz nas seguintes características (BATISTA, 1993):

a) homogeneização crescente das tecnologias e insumos utilizados;

b) interdependência e complementaridade de tecnologias, mercados e produtos; e

c) comunicabilidade crescente entre diferentes tipos de equipamentos e sistemas de

eletrônica - os novos sistemas de multimídia são a materialização deste fenômeno.

O dinamismo do mercado mundial de bens eletrônicos de consumo (BEC) encontra-

se na maior parte das vezes vinculado à atuação de grandes empresas, operando com um

grau bastante elevado de concentração em uma dimensão globalizada, bem como à sua

capacitação em dois níveis essenciais, a saber (BATISTA, 1993):

a) introdução de inovações radicais (major innovations), isto é, produtos com

funções inteiramente novas ou capazes de desempenhar funções já conhecidas com

qualidade reconhecidamente superior. As inovações radicais foram responsáveis pela

ocorrência de sucessivos ciclos de vida de produtos, os quais têm se sobreposto desde

meados do século XX; e

b) introdução de inovações incrementais que se materializem na melhoria da

qualidade de um produto ou na adição de novas características, fatores capazes de gerar a

sucessão de gerações de produtos ou "ciclos de vida incrementais".

Ambas as características mencionadas são também observadas em outros segmentos

da indústria eletrônica, sendo o caso mais típico o da informática. A sucessão de ciclos de

vida de produto, associada às inovações radicais, é o principal fator explicativo para o

desempenho relativamente mais dinâmico de determinadas indústrias.
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Analisando como um todo, o setor tecnológico é bastante diversificado e amplo.

Uma publicação do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), apontou que no ano de

2009 houve crescimento do setor de softwares e de Tecnologia da Informação (TI) no

Brasil. Um pouco antes, no ano de 2007, foram contabilizadas 67 mil empresas neste setor.

Essa característica, contudo, depende do ramo específico que está sendo analisado dentro

do setor tecnológico. Na área de informática, por exemplo, apesar da grande quantidade de

lojas que oferecem esses tipos de produtos, as empresas fabricantes que dominam o

mercado mundial são poucas.

Segundo dados divulgados pela FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São

Paulo), o setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, apresentou

o maior índice de aumento no volume de contratações de profissionais no primeiro

semestre de 2011, em todo o estado de São Paulo, cerca de 13% de aumento em relação ao

mesmo período do ano de 2010.

As perspectivas para o desempenho do setor de tecnologia da informação (TI), são

positivas para todos os segmentos. A recuperação e o ritmo de crescimento é o que varia

em cada um deles. Uma pesquisa recente divulgada pela Fundação Getúlio Vargas e

destacada pela Planner Corretora em relatório, inclui a projeção de que o Brasil atingirá 140

milhões de computadores em 2014. Segundo ela, isso representa um incremento de 2011 a

2014 equivalente ao dos últimos 30 anos. Hoje o número de computadores per capita no

país é de 37% contra 100% verificado nos Estados Unidos, mostrando que ainda há uma

grande margem para crescer. Em relação ao mercado de aplicativos e serviços, o ponto

positivo é que os investimentos feitos por pequenas e médias empresas com essas soluções

cresceram 6,4% em 2009, acima da expansão verificada em 2008. A média dos gastos com

esses produtos devem crescer 7% ao ano, acima dos 5% da média de 2005 e da expansão

projetada para o PIB brasileiro.

Mesmo com o baixo crescimento econômico verificado recentemente no Brasil e

com a grave crise enfrentada anteriormente pela economia americana e agora pelos países

da Zona do Euro, a expectiativa é que o setor de eletrônicos, informática e afins ainda

continue com bons índices de venda, pois, como dito anteriomente, é uma área em que

existe uma dependência cada vez maior dos consumidores (como os celulares, por

exemplo) e uma necessidade quase que constante de se atualizar e buscar um produto mais

moderno.
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Um dos grandes destaques da área tecnológica, é a Apple, uma empresa de

eletrônicos e softwares, que conseguiu ganhar mercado com produtos inovadores e

diferenciados, sem esconder de seus concorrentes o processo de produção e as tecnologias
,

utilizadas. E, sem dúvida, uma das referências nessa área, junto com outras gigantes como a

Microsoft, IBM, Samsung, etc.

A Apple é uma empresa que, em um setor com concorrentes igualmente modernos,

atualizados e de alcance global, consegue se destacar e ter grande presença no mercado.

Apesar de não ser uma empresa monopolista, ela aufere grande poder de mercado. A

estrutura de mercado em que ela está inserida se assemelha à uma Concorrência

Monopolística, pois mesmo tendo outras empresas no mesmo ramo, ela é a que se destaca

na venda de seus produtos, que são considerados praticamente insubstituíveis pelos seus

clientes, pois possui tecnologias totalmente diferenciadas e uma marca extremamente

reconhecida e que desperta confiança. Para chegar nesse patamar, foi muito útil e

importante a credibilidade e o reconhecimento alcançados por Steve Jobs, co-fundador e

maior nome da Apple.

Muitas vezes uma empresa de destaque, ajuda a impulsionar o setor. Por exemplo,

o sucesso da Apple com o Macintosh 1980 provocou uma revolução da computação

pessoal. Mas a Apple tornou-se tão dominante e sua marca muito difundida, que é cada vez

mais uma ameaça para o desenvolvimento do resto do setor de tecnologia. Isso não quer

dizer que os investidores devem ignorar outras empresas, algumas também de grande

renome, mas elas parecem não ser tão promissoras e capazes de se reinventar como

aconteceu com a Apple desde sua fundação.

Tendo em vista esse cenário crescente de avanço tecnológico cada vez mais intenso

e dinâmico, mostra-se relevante estudar a atuação da Apple no mercado de produtos de alta

tecnologia, analisando porque a diferenciação e a inovação por ela adotadas são capazes de

destacar uma empresa em um mercado de disputas tão acirradas e imprevisível como é o
,

mercado tecnológico. E relevante observar também como a Apple é capaz de se destacar

perante seus concorrentes, mesmo com preços bem elevados em relação aos produtos das

empresas do mesmo setor. Ademais, vale a pena, ainda que em caráter de curiosidade, um

breve estudo da figura de Steve Jobs, pois o seu papel de liderança e sua postura em busca

de inovações e diferenciais, teve contribuição decisiva no sucesso da empresa.

Dessa forma, a justificativa para a realização do presente trabalho, está na

importância que o setor tecnológico tem para os consumidores e no grande processo de
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inovação que ocorre constantemente no âmbito dessas empresas - como descrito

anteriormente - em que a AppIe aparece como o principal destaque, merecendo uma análise
. . .maIS mInucIosa.
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Capítulo 2:

Estruturas de Mercado, Diferenciação e Inovação

Para que seja possível compreender por completo o comportamento da Apple no

mercado frente aos concorrentes é de vital importância entender as características do

mercado em que ela está inserida, ou seja, deve-se compreender claramente sua estrutura de

mercado, o que requer uma revisão do que a literatura tem a dizer a esse respeito.

2.1. Estruturas de Mercado

Dentro da teoria econômica, a análise do comportamento de empresas e

consumidores, e as formas como esses agentes interagem, é parte integrante dos primeiros

estudos da Microeconomia, encarregada da descrição e análise dos mercados. Porém, ela

não se restringe em um único modelo de compra e venda, ela abrange diversos modelos que

acabam coexistindo no cenário econômico.

Na ótica tradicional, observa-se que a chamada "microeconomia clássica" (que

representa os primeiros estudos microeconômicos) procurava analisar as estruturas de

mercado sob duas óticas opostas: a competição perfeita e o monopólio, que eram então

conhecidos como a teoria dos preços.

A concorrência (ou competição) perfeita foi a primeira teoria microeconômica a

surgir (no século XIX), refletindo de certa forma, o sistema de feiras livres, herança do

período mercantilista. Nessas feiras livres, com o seu surgimento ainda na Idade Média, se

faziam trocas diretas de produtos (prática conhecida como escambo), na maioria das vezes,

esses produtos eram agrícolas, por não terem uma moeda específica para troca. As análises

dos mercados concorrenciais existentes atualmente são aproximações desse primeiro

modelo, posto que em condições normais, provavelmente há certo grau de imperfeição que

distorce o seu funcionamento.

De modo geral, a concorrência perfeita existe nas seguintes condições (PINDYCK,

2007):

• Presença de grande número de compradores e vendedores, onde o

preço do produto já está estipulado para ambos (os agentes são tomadores de preço,

isto é, não têm influência sobre ele).



1 1

• Os produtos ofertados são homogêneos, isto é, substitutos perfeitos

entre si, o que garante a hipótese de que não pode haver preços diferentes no

mercado.

• Existe completa informação e conhecimento sobre o preço do

produto e outras características.

• A entrada e saída das empresas no mercado são livres, não há

barreiras.

Caso uma empresa tente praticar um preço mais elevado que aquele vigente no

mercado, perderá a procura que está reservada a si, exatamente pela razão de haver um

ambiente de produtos e serviços perfeitamente homogêneos, e consumidores com

informação suficiente. Do mesmo modo, a empresa que procure praticar um preço mais

baixo que o de mercado também encontrará problemas, porque na concorrência perfeita, o

preço de mercado representa uma situação de lucro econômico nulo (conceito econômico

que leva em conta além dos custos diretos, o custo de oportunidade), causando prejuízos à

tal empresa.

Por outro lado (no extremo oposto das estruturas de mercado), na situação em que

há muitos compradores, mas é controlada apenas por uma única empresa, configura-se a

estrutura conhecida como monopólio. Trata-se de um caso máximo de concorrência

imperfeita, onde a empresa tem o poder de controlar seu preço e, por consequência, toda a

oferta do bem ou serviço. Nesse cenário, salvo exceções, os preços tendem a se fixar no

nível mais alto possível para aumentar a margem de lucro da empresa monopolista. Dessa

forma, a oferta da firma é a oferta do setor, e a demanda pelo produto da firma é a demanda

do setor (VARIAN, 2003).

O monopólio, como descrito anteriormente, não é uma construção teórica fácil de

ver na prática, pois, verifica-se quase sempre algum tipo de concorrência proveniente de

outras empresas com produtos ou serviços com algum grau de substituição, ainda que

. imperfeita. Em algumas circunstâncias o tipo de monopólio existente é conhecido como

monopólio natural, o qual, de acordo com Varian (2003), corresponde a uma situação em

que as próprias características do mercado só tornam possível a presença de uma única

empresa. Uma dessas características pode ser a existência de elevados custos fixos para a

instalação de outras empresas, o que toma inviável que mais de uma firma ofereça o

produto.
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Entre os principais exemplos de monopólio natural, estão: telefonia, TV a cabo,

metrô, correios, etc. Esses exemplos configuram-se como um monopólio natural pelo fato

de que, abrir concorrentes a estas empresas é extremamente caro e em alguns casos,

inviável geograficamente, como a situação do metrô, em que seria muito difícil instalar

uma empresa concorrente a esta na mesma cidade. Neste tipo de monopólio há incentivo do

governo, pela dificuldade de implantação de novas empresas no mesmo setor. Já no caso do

monopólio puro é difícil encontrar exemplos práticos, além de ser alvo, atualmente, de

legislações antitrustes.

Pode-se dizer que um monopólio existe nas seguintes condições (PINDICK, 2007):

• Existe apenas uma firma que, por ser única, possui poder de mercado

para estabelecer preços visando o máximo lucro.

• O produto não tem substitutos próximos.

• Normalmente existem barreiras à entrada de outras empresas.

• Existe concorrência entre os consumidores.

A partir do surgimento dessas análises sobre o funcionamento dos mercados, muitas

críticas processaram-se contra a estrutura de competição perfeita e monopólio puro em

decorrência da nítida abstração de ambas as teorias. Na verdade, a competição perfeita não

tinha se tomado uma realidade observada na prática, e isto veio à tona quando o economista

norte americano Frank Knight publicou "Risk Uncertainly and Profit", onde há uma

análise meticulosa da natureza dos conceitos existentes naquela época.

Esses contrapontos à teoria até então dominante surgiram por volta de 1920 e 1930,

onde as críticas insinuavam que os modelos de competição perfeita e monopólio puro não

serviam mais como análise comportamental individual e do mercado. De fato, observa-se

que na prática são constantes as chamadas falhas de mercado, que impossibilitam um

cenário de competição perfeita e de monopólio puro, em decorrência dos custos

decrescentes, dos bens públicos, das extemalidades, e da incerteza, que acontecem na

economia (WHYMES & BOWLES: 1982; pp. 84 - 90).

Nas críticas formuladas contra o sistema de competição perfeita e monopólio puro,

uma das primeiras análises de maior expressão foi feita pelo economista italiano Piero

Sraffa (1929) que colocava as limitações que incorriam nos modelos que não funcionavam

plenamente. Assim, começava-se a desenhar a competição monopolista e competição
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imperfeita como caminhos alternativos (DANTAS, KERTSNETZKY e PROCHNIK,

2002).

Zeuthen (1930) explica que nem um monopólio puro, nem uma competição perfeita

são sempre absolutos, e os princípios sobre eles se prendem apenas às margens externas da

realidade que devem ser procuradas entre eles (DANTAS, KERTSNETZKY e

PROCHNIK, 2002).

E, assim, surge um novo pensamento que tem como destaques, a participação do

americano Edward Chamberlin (1933) e da inglesa Joan Robinson (1934). Chamberlin

participou mais ativamente estudando o problema da competição monopolista; e Robinson

analisou um mercado que estaria funcionando em competição imperfeita. Na prática, não

existia muita similaridade entre ambos os estudos (DANTAS, KERTSNETZKY e

PROCHNIK, 2002).

Com isso, surgiram os chamados modelos de competição imperfeita que abrangem

basicamente o oligopólio e a concorrência monopolística. Estas duas são estruturas de

mercado intermediárias que se aproximam mais da realidade do que os casos extremos do

monopólio e competição perfeita.

O oligopólio é uma estrutura de mercado que atualmente prevalece ao redor do

mundo (inclusive no Brasil), como, por exemplo, na área de transporte aéreo, transporte

rodoviário, setor químico, siderúrgico, etc. Esta estrutura caracteriza-se pela existência de

um reduzido número de produtores/vendedores, onde os produtos são substitutos próximos

entre si, ainda que não necessariamente sejam bens idênticos.

A noção fundamental subjacente ao oligopólio é a de interdependência econômica.

Se todos os produtores são importantes, ou possuem uma faixa significativa do mercado, as

decisões sobre o preço e a produção de equilíbrio são interdependentes, porque a decisão de

um vendedor influi no comportamento econômico dos outros vendedores, diferente da

competição perfeita em que os agentes são uma pequena parte do mercado (VARIAN,

2003).

No oligopólio existem algumas variações, uma delas é o Cartel que trata-se de uma

associação entre empresas do mesmo ramo que têm o objetivo de dominar o mercado e

disciplinar a concorrência, fazendo um acordo sobre o preço à um nível alto e sobre a

produção. O Cartel é prejudicial a economia por impedir o acesso do consumidor à livre

concorrência e beneficiar empresas não rentáveis, normalmente tendem a durar pouco

devido ao conflito de interesses. A outra variação é o Truste, uma reunião de empresas que
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perdem seu poder individual e o submetem ao controle de um conselho, surgindo uma nova

empresa com poder maior de influência no mercado. Como essas organizações podem se

tomar monopolistas, foram adotadas leis antitrustes, como a Lei Sherman, aprovada pelos

norte-americanos em 1890 (PINDYCK, 2007).

Além do oligopólio, outra estrutura de mercado intermediária que se pode observar

é a chamada concorrência monopolística. Nesta estrutura, cada empresa tem certo poder

sobre a fixação de preços, ou seja, a curva de demanda com a qual se defronta é

negativamente inclinada. Quando as empresas não têm poder sobre o preço (concorrência

perfeita), a curva de demanda é horizontal (perfeitamente elástica), pois a existência de

substitutos próximos permite aos consumidores, alternativas para fugirem de aumentos de

preços.

A Concorrência Monopolística é uma estrutura de mercado intermediária entre a

concorrência perfeita e o monopólio, mas que não se confunde com o oligopólio pelas

seguintes características (PINDYCK, 2007):

- Número relativamente grande de empresas com certo poder concorrencial, porém

com segmentos de mercados e produtos diferenciados, seja por características físicas,

embalagem ou prestação de serviços complementares, como por exemplo, pós-venda;

- Margem de manobra para fixação dos preços não é muito ampla, uma vez que

existem produtos substitutos no mercado;

- Muitos compradores e muitos vendedores;

- Consumidores têm as suas preferências definidas e vendedores tentam diferenciar

os seus produtos, daqueles produzidos pelos seus concorrentes diretos, ou seja, os bens e

serviços são heterogêneos;

Essas características acabam atribuindo certo poder sobre o preço de seu produto,

apesar do mercado ser competitivo (daí o nome concorrência monopolística). Os produtos

podem ser semelhantes, mas cada empresa vai tentar diferenciar ao máximo seus bens e

produtos para conquistar mercado. Esse poder é definido, em termos econômicos, como

poder de mercado.

A diferenciação de produtos pode dar-se por características físicas (composição

química, potência), pela embalagem, ou pelo esquema de promoção de vendas

(propaganda, atendimento, fornecimento de brindes). Da mesma forma que o modelo de

concorrência perfeita, prevalece a suposição de que não existem barreiras para a entrada de
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firmas, o que significa que, em longo prazo, haveria uma tendência para a existência dos

chamados lucros normais (receita total igual a custo total).

Porém, diferentemente de um mercado perfeitamente competitivo, onde há muitos

compradores e vendedores e as firmas são tomadoras de preços, em uma estrutura de

mercado caracterizada pela concorrência imperfeita (na qual se insere o oligopólio e a

concorrência monopolística), as firmas podem influenciar os preços de seus produtos e

podem aumentar seu nível de vendas ao reduzirem o preço praticado. Neste sentido, o

modelo de concorrência imperfeita é característica tanto de indústrias com poucas e grandes

firmas, quanto de setores industriais que oferecem produtos altamente diferenciados dos

concorrentes. Segundo estes aspectos, as firmas serão consideradas formadoras de preços,

pois estabelecem o preço de seus produtos (KRUGMAN; OBSTFELD, 2005.).

2.2. Diferenciação, Inovação e o Mercado da Apple

Analisando as características apresentadas na seção anterior, muitas vezes há certa

confusão sobre qual tipo de estrutura descreve com exatidão o mercado de computadores,

aplicativos, aparelhos eletrônicos, etc. Certamente é um mercado em que as empresas

buscam um alto grau de diferenciação em seus produtos para conquistar fatia de mercado, o

que se aproximaria de uma concorrência monopolística. Por outro lado, o número efetivo

de empresas com poder de mercado é reduzido, o que traz a elas uma interdependência em

suas decisões, se assemelhando a um mercado oligopolista. Conta a favor do oligopólio, o

fato de que esta estrutura de mercado também pode englobar a diferenciação de produto.

Em algumas situações excepcionais, uma empresa como Apple pode chegar até a

atuar como monopolista em seu mercado. Isso aconteceria através da existência de patentes

ou direitos autorais que as empresas possuem sobre suas invenções e que têm o respaldo da

legislação.

Independente de poder ser classificada como oligopólio ou " .concorrenCla

monopolística, ou um misto de ambos, as características chave do mercado em que a Apple

atua são a diferenciação do produto e a questão da inovação. O sucesso em alcançar essas

características determinará também o sucesso da empresa e sua capacidade de conquistar

clientes.
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Segundo o dicionário de língua brasileira, Aurélio, a inovação é o ato de criar e/ou

renovar, e diferenciação é, assumir formas e/ou funções distintas, ambas as palavras muito

usadas neste trabalho.
,
E preciso entender a inovação como um fator condicional, onde é necessário criar,

,
manter e tomar-se cada vez melhor, pois o mercado está cada dia mais exigente. E esta

ideia que tem sido um dos elementos fundamentais da cultura organizacional das grandes

empresas, que a cada dia se reinventam e descobrem novas formas de se manterem e

ampliarem suas participações mercadológicas.

Para ter diferenciação nesse mercado é preciso, além de muita tecnologia,

criatividade, e a criatividade organizacional é segundo Carvalho (2010) "a capacidade de

construir alternativas mercadológicas, seja através dos compostos de marketing ou através

de intervenções na organização a fim de resolver problemas em sua gestão ou conturbações

nos ambientes interno e externo". Para isso é necessário compreender o mercado, os

consumidores e propor soluções que mantenham e valorizam a marca.

Para Steve Jobs, a inovação nada tem a ver com a quantidade de dólares que se

investe numa empresa, não é apenas uma questão de dinheiro, e sim de motivação que a

equipe tem de fazer o trabalho com inspiração, para criação e melhora do processo e do

negócio em si (KAHNEY, 2009).

A inovação pode ser interpretada como um fenômeno sociológico ligado- à

capacidade de comunicar valor às pessoas, de estabelecer conexões psicológicas excelentes

e superiores às dos concorrentes, e de fazer, sobretudo, com que o cliente esqueça-se de

outras marcas, humanizando a imagem da organização e dialogando com o público-alvo.

(HUXLEY, 1936, apud LOCKE, 2002).

Para Kotler e Armstrong (2006) graças à grande oferta de novas tecnologias digitais

as empresas de marketing direto podem alcançar consumidores e interagir com eles

praticamente em qualquer lugar, a qualquer hora e sobre praticamente tudo. Esta realidade

se aplica a todas as empresas ao redor do globo, construindo a ideia de democratização de

oportunidades.

Para compreender melhor a atuação da Apple e o mercado no qual ela está inserida,

os próximos capítulos apresentam um histórico da empresa, enfatizando suas principais

caracterí sticas.
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Capítulo 3:

Características do Setor Tecnológico

Nas últimas décadas, inovações tecnológicas em áreas como microeletrônica,

nanotecnologia - que é a capacidade potencial de criar coisas a partir do menor átomo, com

o objetivo de elaborar estruturas estáveis com ele - e informática, provocaram mudanças

bastante significativas na economia mundial, sendo estabelecido desde então o termo "nova

economia" para designar as atividades que assim surgiram. Ao reduzir custos e melhorar a

qualidade e a abrangência dos sistemas de comunicação, os avanços tecnológicos criaram

outro paradigma de organização empresarial e de desenvolvimento econômico baseado na

economia do conhecimento. Tais transformações tiveram suas origens nos países

desenvolvidos, mas logo se expandiram para os países em desenvolvimento. O Brasil, a

despeito dos esforços realizados, ainda enfrenta grandes dificuldades para alcançar uma

posição mais relevante em termos mundiais nesses setores (no quesito produção, pois em

termos de mercado consumidor já há um grande destaque).

De um modo geral, o Brasil ainda guarda as mesmas características econômicas de

décadas e até séculos passados. Qual seja, o fato de ser um grande exportador de produtos

agrícolas e recursos naturais e importador de produtos com um maior grau de tecnologia.

Para o ano de 2012, por exemplo, os cinco produtos com maior participação na pauta de

exportações do Brasil, foram: minérios (15,81 %), petróleo e combustíveis (7,77%),

químicos (6,7%), complexo soja (5,63%) e açúcar e etanol (3,26%). Por outro lado, entre as

importações se destacaram no mesmo período: combustíveis e lubrificantes (10,53%),

automóveis e pacotes (10,11 %), químicos orgânicos e inorgânicos (9,69%), equipamentos

mecânicos (8,15%) e equipamentos elétricos e eletrônicos (6,47%). Ainda que essa

configuração retrate as vantagens comparativas naturais do país, pode gerar alguns efeitos

negativos para a economia brasileira (IPEADA TA, 2013).

O segmento de tecnologia é uma das áreas que mais cresce no mundo. Cada vez

mais empresas estão investindo e apostando em novos hardwares - a parte física do

computador -, softwares - suporte lógico, que é composto por uma sequência de instruções,

que é interpretada e executada por um processador ou por uma máquina virtual -, aparelhos

tecnológicos de comunicação e entretenimento. São produtos a cada dia mais desenvolvidos
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e disputados no mercado, tanto de consumidores como de fornecedores (GIGLIO et aI.,

2000).

Entre os exemplos importantes de produtos que tornam o setor ainda mais atrativo

para consumidores estão: smartphones, netbooks, notebooks e dispositivos móveis de

acesso à internet. Todos esses produtos, hoje em dia, estão cada vez mais presentes nas

parcelas de menor renda da população e nas nações menos desenvolvidas. ° acesso à

internet e a obtenção de aparelhos para tal finalidade, vem crescendo devido à necessidade

que as pessoas e as empresas sentem de se relacionarem, trocar informações através de

redes sociais e sites de buscas e trabalharem com mais eficiência e rapidez.

As empresas que se destacam entre todas do setor são aquelas que conseguem

produzir e lançar no mercado produtos novos em um pequeno espaço de tempo, com novas

finalidades e acessíveis e úteis ao mercado consumidor. Entre estes destaques pode-se citar

a Microsoft, que é uma corporação multinacional que desenvolve e vende licença de

softwares para computadores pessoais e empresariais, fabrica eletrônicos de consumo como

videogames e dá suporte a vários produtos e serviços relacionados, predominantemente,

com a computação. A HP, uma corporação multinacional americana de tecnologia da

informação, ela oferece produtos de computação, impressão, tratamento de imagens e

também softwares e serviços. A Samsung, que é também uma corporação multinacional de

atuação em diversos ramos de TI, com variados tipos de eletroeletrônicos como celulares,

MP3, câmeras digitais, entre outros. A Apple, como as outras, também é uma corporação

multinacional que oferece ao mercado, aparelhos eletrônicos, softwares e hardwares. A

IBM fabrica e vende Hardware e Software, oferece serviços de infra-estrutura, de

hospedagem e de consultoria, nas áreas que vão desde computadores de grande porte até a

nanotecnologia. A Motorola, especializada em eletrônica e telecomunicação, com telefones

celulares, rádios de comunicação, aparelhos para conexão à Internet e TV a cabo e sistemas

de comunicação para segurança pública e para empresas. A Nokia, uma empresa finlandesa

de telecomunicações, líder mundial na fabricação de aparelhos, de um modo geral, para

comunicações móveis, que possui uma fatia de aproximadamente 34% do mercado de

telecomunicações em 2010 (CARVALHO, 2010)

Com todo esse crescimento, o setor de Tecnologia da Informação (TI) começa a ser

mais visado como um mercado onde há uma boa oportunidade de fazer uma carreira

promissora. Um dos exemplos mais bem-sucedidos deste mercado é o criador da rede social

Facebook, Mark Zuckerberg, que apareceu em 10 lugar na lista feita pela revista Fortune,
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que destacou os 40 homens mais ricos do mundo antes de completar 40 anos de idade (Mark

tem apenas 27 anos) sendo que a empresa foi avaliada em 50 bilhões de dólares. Na segunda

posição, vem o também cofundador e atual CEO do Google, Larry Page, aos 38 anos. Na oitava

posição, aparece o cofundador do Twitter, Jack Dorsey, aos 34 anos. Todas essas empresas são

exemplos de gigantes da internet difundidos em todo o mundo.

Uma das características deste setor é o fato dele ser altamente dinâmico, em que os

casamentos entre grandes empresas da área de tecnologia tomam-se cada vez mais comuns,

alvoroçando o mercado e globalizando ainda mais seus produtos e serviços.

Os casamentos digitais prometem revolucionar o mercado de tecnologia oferecendo

novos serviços, ou seja, eles estão unindo forças para produzir lançamentos em comum.

Juntando suas tecnologias as empresas conseguem oferecer os produtos em forma de

pacotes aos clientes. A principal motivação que leva às uniões é o interesse em um mercado

global dominado por poucas empresas, e que possuem produtos inovadores e diferenciados.

De acordo com Carvalho (2010), uma aliança notável envolvendo a Apple foi a

parceria firmada com a Microsoft, onde esta última conseguiu que a Internet Explorer fosse

o browser padrão dos computadores da AppIe. Em vez de concorrerem as duas gigantes se

aliaram e ambas saíram ganhando.

As fronteiras, caso ainda existam, estão cada vez mais ilimitadas. Negócios que

antes pareciam impossíveis agora já se tomam reais, muitas vezes deixando de ter divisão

entre o que é tecnologia e o que é entretenimento. Essas parcerias representam mais

funcionalidade e acessibilidade ao usuário final que a cada dia tem novas opções.

De acordo com Giglio et. aI (2000) a Apple utilizou essa estratégia de união com a

Intel, a primeira, empresa de computadores e softwares, a e segunda, de processadores,

unindo os processadores Intel nos computadores Apple.

Apesar do preço alto dos produtos da Apple, ela é a líder nesse segmento, pois seus

produtos são diferenciados e de grande valor perante os olhos do consumidor. Observando

o comportamento dos consumidores, a impressão que se tem é que ter um produto da Apple

significa não apenas ter um alto poder de compra, mas significa também uma grande

realização pessoal visto o poder que a marca tem.
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Capítulo 4:

APPLE: Histórico, Steve Jobs e Inovação

4.1. História da Apple

A Apple atua no ramo de aparelhos eletrônicos e informática, famosa

principalmente pela fabricação do computador de marca registrada, Macintosh, com seu

próprio sistema operacional, Mac OS, iPod, entre outros produtos.

Entre os produtos mais conhecidos da empresa estão a linha de computadores Mac,

seu sistema operacional Mac OS X, a linha iPod, produtos reprodutores de mídia portáteis e

o iPhone, o smartphone da Apple. Para o iPod e o iPhone eles têm seu próprio programa, o

iTunes, onde a Apple vende audiobooks, filmes, jogos, música, programas televisivos e

videoclipes na sua iTunes Store.

A Apple Inc. é uma empresa multinacional norte-americana, fundada por Steve

Wozniak eSteve Jobs em 1 de Abril de 1976 e incorporada em 3 de Janeiro de 1977, os

dois viram a oportunidade no Altair 8800, o primeiro computador pessoal do mundo, ele

era menor e mais rápido do que tudo que existia na época, e os dois perceberam que ele

poderia ser melhorado. Wozniak projetou sozinho o primeiro computador Apple conhecido

como Apple I, uma caixa que funcionava como uma calculadora, e Jobs percebeu que o

momento era ideal para transformar em uma empresa o quarto da casa em que vivia com
•seus paIS.

Para começar, os dois amigos venderam tudo que o tinham, Wozniak uma

calculadora científica por US$520,00 e Jobs sua Kombi - o carro tinha um sério problema

no motor e só recebeu metade do combinado - US$1.300,00. Quando soube da iniciativa,

Ronald Wayne, colega de Jobs quando ele trabalhava na Atari (empresa pioneira no ramo

de jogos eletrônicos), com o dobro da idade dos dois, foi convidado a participar, tomando-

se o terceiro sócio da Apple. Porém em Setembro do mesmo ano, ele abandonou a empresa

e vendeu sua parte (10%) por apenas US$2,3 mil. Wayne foi quem escreveu o primeiro

contrato social da empresa e para isso precisava de um nome, Jobs então sugeriu Apple e

Wayne desenhou o primeiro logotipo: uma imagem de Isaac Newton sentado sob uma

macieira. Em primeiro de Abril de 1976, nasceu oficialmente a Apple. No primeiro ano, as

vendas alcançaram US$ 774 mil.
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A empresa foi conhecida como Apple Computer, Inc. em seus primeiros 30 anos

de existência, mas retirou recentemente a palavra "computer" de sua razão social. Essa

mudança ocorreu pela criação do iPhone e do sistema de vídeo digital Apple TV, o que

representa a contínua expansão da empresa em outros mercados além do seu foco

tradicional em computadores. Desde sua fundação, a Apple se caracterizou por ter

protagonizado alguns dos grandes sucessos da indústria da informática e tecnologia,

tornando-se uma das marcas mais conhecidas do planeta.

Em setembro de 2010, a Apple tornou-se a segunda maior empresa do mundo, atrás

apenas da Exxon Mobil, uma empresa multinacional de petróleo e gás dos Estados Unidos.

A Exxon e a Mobil se fundiram em 1999, mas, ambas são oriundas da dissolução da

Standard Oil Company em 1911, ou seja, têm tempo de mercado largamente superior à

Apple.

Em Junho de 2011, os resultados trimestrais da Apple surpreenderam, até mesmo os

observadores otimistas de Wall Street. A Apple informou que seu lucro foi de 7,79 dólar

por ação, onde as estimativas eram de 5,85 dólares. Isso mostra que mesmo após 35 anos de

sua fundação, a empresa ainda continua com grande fôlego no mercado. Na verdade, em

termos de poder econômico, a Apple assumiu na década passada uma posição inédita em

sua história. Como será visto nas próximas seções, a figura do líder Jobs e a busca por

inovações contribuíram muito para isso.

Por uma variedade de razões, desde sua filosofia de design às suas raízes indie,

assim como suas campanhas publicitárias, a Apple construiu uma reputação distinta na

indústria de informática e eletrônicos e cultivou uma base de consumidores que é devotada

de modo incomum à empresa e à sua marca. A Apple é vista por seus consumidores como

uma empresa que busca a perfeição, as tecnologias inusitadas e design sofisticado e

inesperado.

A Apple é uma marca que zela muito pela sua reputação comercial, para continuar

sendo um referencial de tecnologia, design e qualidade para seus clientes. Em uma

pesquisa, feita em 2012, pela Harris Interactive, realizada nos Estados Unidos com 5000

crianças e jovens entre 8 e 24 anos, que avaliou as marcas e produtos mais lembrados da

faixa etária, a Apple foi a primeira mais citada entre computadores, tablets e smartphones.

Mais recentemente, no dia 12 de Setembro de 2012, a Apple lançou o Iphone 5, mas

só começou a ser vendido no dia 21, e segundo dados obtidos no site da Apple, os

aparelhos ainda nem tinham começado a serem vendidos nas lojas e já tinha esgotado nos
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Estados Unidos. A pré-venda on-line do aparelho, que começou no dia 14, foi encerrada

após uma hora por conta da falta de aparelhos.

4.2. A liderança e importância de Steve Jobs

"As pessoas não sabem o que querem, até mostrarmos a elas." Steve Jobs.

Após Steve Jobs eSteve Wozniak terem fundado a Apple Computers em 1976,

apesar de apresentar um futuro promissor, a Apple teve uma fase difícil em 1985, onde as

vendas caíram muito e em uma reunião entre Jobs, John Scully (presidente da Apple na

época) e o corpo executivo da empresa, Scully apresentou uma reestruturação, onde, Jobs

não ficaria com o controle de nenhuma divisão e nenhum encargo operacional, mas poderia

ficar na empresa com o título de presidente do conselho e no papel de visionário dos

produtos. Jobs não aceitou e saiu da empresa.

Após sua saída da Apple, Jobs mirou no mercado educacional criando a NeXT.

Parte da equipe da nova empresa foi recrutada nas fileiras de engenheiros da Apple, o que

gerou revolta em parte da diretoria da empresa. Na NeXT Jobs teve oportunidade de se

entregar a seus melhores e piores instintos na área de gerenciamento, design e trabalho

coletivo. Porém, os computadores da NeXT eram muito caros, quase o triplo do que as

instituições de ensino tinham disponível para tal recurso. E manter a empresa ficou muito

caro e inviável.

Em 1986, Jobs comprou da Lucasfilm (um estúdio de computação gráfica), a Pixar

Studios, por 10 milhões de dólares. Com uma parceria estratégica com a Disney criou,

produziu e lançou vários filmes em animação 3D de sucesso, tais como o Toy Story,

Procurando Nemo, Ratatouille, "Up, Altas Aventuras" e o mais recente "Carros 2". Com a

compra dos estúdios Pixar pelo grupo de comunicação e entretenimento Walt Disney, Jobs

tomou-se o maior acionista individual da Disney, onde deveria ocupar um posto no

conselho diretivo, segundo uma nota divulgada pela Disney no dia da aquisição, em janeiro

de 2006.

Por ser um visionário, em 1997 ele voltou à Apple para ajudá-la a sair da beira da

falência, onde ele ajudou a transformar sete setores: animação de cinema, computação,

música, telefonia celular, tablets, lojas de varejo e publicação digital. Segundo Walter

Isaacson (2012), autor da biografia de Jobs, ele está entre os principais inovadores da
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história americana, que são Thomas Edison, Henry Ford e Walt Disney.Quando Jobs voltou

para a Apple em 97, ele a pegou produzindo muitos computadores, segundo Issacson,

chegando na empresa ele viu um quadro branco e nele desenhou um quadrado, que dentro

dele deveriam ter os 4 principais produtos que iriam produzir, os demais seriam

descartados, com a Matriz BCG (análise de portfólio) , Jobs salvou a Apple que estava a

beira da falência. "Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer",

Jobs.

Jobs sempre buscou a simplicidade nas coisas, tudo para que seus produtos ficassem

atrativos, simples e intuitivos, sem distrações. Ele disse que há muita dificuldade em

simplificar as coisas e deixá-las elegantes. Ao criar os produtos, Jobs, não pensava no lucro

que eles poderiam gerar, criando um excelente produto, o lucro seria uma consequência.

Jobs afirma que o importante é sempre estar a frente das concorrentes, quando a

Apple lançou o iPod, enquanto o aparelho fazia sucesso, ele já começou a pensar o que

poderia fazer para que nenhuma outra empresa passasse à sua frente, então lançaram em

seguida o Iphone. Ele explicou que se a própria empresa não se canibalizar, outras farão.
,

Segundo George Kohlrieser, em uma entrevista para a revista NEGOCIOS, disse

que Jobs era um fracasso como líder, pois ele era muito distante de seus colaboradores e

não os inspirava, mas ótimo no marketing e que o sucesso da Apple veio dos produtos

inovadores e não da liderança.

Foi inegável a habilidade de Jobs de influenciar a plateia a comprar seus produtos.

E, além disso, em preparar apresentações de forma simples e objetiva. Jobs fazia conforme

recomendado pela maioria dos principais designers de apresentação: começava no papel.

Ele estabeleceu a base de uma história convincente apresentando para sua plateia

um antagonista, um inimigo e um problema que precisava de uma solução. Ao introduzir o

antagonista (o problema), a plateia se agrupava em tomo do herói (a solução). O

apresentador tem que criar um espaço no cérebro da plateia para que este retenha a

informação que ele esta prestes a transmitir. Se o apresentador oferecer uma solução sem

definir o problema isso não vai acontecer. Dessa formá, deve ser criada uma resposta

concisa para as perguntas: "O que você faz?", "Que problema você resolve?", "Qual é o seu

diferencial?", "Por que devo me interessar?". De acordo com as pesquisas sobre o

funcionamento cognitivo, a plateia começa a "morrer" depois de 10 minutos.

4.3. A inovação como diferencial
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Em relação especificamente às inovações que estarão presentes nessas seções

algumas são exclusivas de Steve Jobs (como a criação do estúdio de animação Pixar) e não

se refere à Apple. Mas, optou-se por mantê-la pois retrata um processo de evolução do

próprio Jobs no momento em que esteve ausente da empresa, e seria crucial em sua volta no

final dos anos 1990. Ademais, os nomes Apple e Jobs se confundem, de modo que é

impossível separar os caminhos.

Dentre as várias inovações, pode-se destacar seis que mostram como a Apple/Jobs

reinventaram a indústria de tecnologia e entretenimento: 1) computador pessoal; 2)

interfaces gráficas; 3) cinema de animação; 4) indústria fonográfica; 5) telefonia; 6)

computadores de mão.

1) Computador Pessoal

Até meados dos anos 1970, a principal, e provavelmente única empresa de destaque

no ramos dos computadores era a americana IBM que cresceu e se destacou com os

mainframes (computador de grande porte, dedicado normalmente ao processamento de um

volume grande de informações). Direcionando, especificamente para o ramo do

computador pessoal, o IBM 5100, o primeiro computador portátil, de 1975, ainda era

bastante diferente dos atuais: tinha 22 quilos e o tamanho de uma mesa de escritório.

Exatamente nesse período, em 1976, Steve Wozniak eSteve Jobs, até então

desconhecidos desenvolviam o Apple I, que ainda bem incipiente, tratava-se somente de

uma placa-mãe coberta com alguns chips e instalada em uma caixa de madeira. A grande

inovação, de fato, veio em 1977 com o Apple 11,que marca o nascimento de uma nova era

de produtos: os computadores pessoais com programa operacional embutido.

2) Interfaces gráficas (Macintosh)

Com a entrada da Apple no mercado e seu sucesso inicial a IBM buscou formas de

reagir e reconquistar o espaço que tinha anteriormente, quando tinha uma posição quase

que monopolista na fabricação de computadores. Por este motivo, a IBM lançou seu

primeiro computador pessoal, que incluía um programa operacional de destaque àquele

momento, o MS-DOS, desenvolvida pela empresa Microsoft de Bill Gates (que já estava no

mercado de tecnologia e informática desde 1975).

Em reação à parceria IBMJMicrosoft, a Apple contra-atacou lançando o Lisa, o

primeiro computador pessoal a ter um mouse e um esboço de interface gráfica. As
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inovações associadas aos novos recursos gráficos nas telas dos PC's se ampliaram

definitivamente com o Macintosh, lançado em 1984, quando a Apple estendeu seu poder de

mercado no ramo dos computadores pessoais. De qualquer forma, a parceria entre a IBM e

a empresa de Bill Gates mostrava-se uma importante ameaça para a Apple.

3) Cinema de Animação (Indústrias Pixar)

Nesse período (segunda metade dos anos 1980) Jobs já tinha deixado a Apple e

começado a se aventurar em outras áreas e novas experíências, de modo que a referência

desta seção está ligada apenas a Jobs e não à empresa que ele fundou. De qualquer forma, é

quase impossível dissociar a imagem de Jobs/Apple por isso optou-se por manter essa

referência, inclusive pelo poder de invoação que trouxe para a indústria cinematográfica.

O maior destque na área de desenhos animados era a Disney, que dominava o

mercado desde os anos 1940 lançando desde então, filmes de animação que se tornaram

verdadeiros clássicos e grandes sucessos de bilheteria. Toda ia, os anos 1980, como um

período de transição, era um momento em que este tipo de filme começaram a se mostrar

defasados em termos de efeitos de computação.

Foi assim que Steve Jobs comprou por cerca de 10 milhões de dólares a Pixar,

companhia de computação gráfica de George Lucas, cineasta que havia revolucionado a

áreas dos efeitos especiais com o lançamento da série Guerra nas Estrelas. Frente as

discretas animações em 2D, o surgimento dos desenhos em 3D mostrou uma inovação sem

precedentes nessa área, de modo que a Pixar alcançou sucessivos e estrondosos sucessos de

bilheterias a partir do pioneiro Toy Story (em 1995).

4) Indústria Fonográfica

Com a volta de Jobs para a Apple em 1997, a empresa deu-se um salto de qualidade

sem precedentes em sua história, marcando a década de 2000 como um período

extremamente fértil e, de certa forma, até revolucionário, no campo das inovações. Esse

salto foi marcado também pela ampliação da área de atuação da Apple além da computação

pessoal, com destaque para a participação da empresa na indústria fonográfica e no setor de

telefonia móvil.

Sobre a indústria fonográfica, os tocadores portáteis de música em formato mp3 já

existiam no mercado. Inclusive, já representavam uma grande inovação frentes aos seus

antecessores walkamn e discman. Porém, em 2001, a Apple lançou seu próprio tocador
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portátil de música em formato mp3, o iPod. A inovação estava inicialmente no próprio

design do aparelho, que continha um único botão, uma vez que Jobs estava incomodado

com a quantidade de botões presentes nos tocadores até então existentes.

Outra inovação bastante significativa está relacionada à própria indústria

fonográfica como um todo, isso porque o iPod era disponibilizado no mercado junto com

um programa, iTunes, que possibilitava a aquisição de canções em formato digital por

preços bastante acessíveis. Além de ajudar a popularizar o iPod, essa medida teve um

grande impacto nas produção de CD's que definitivamente, naquele, momento começavam

a perder espaço e mercado para o formato digital.

5) Telefonia

Na década de 2000, o mercado de telefonia celular já se encontrava bastante

difundido e consolidado ao redor do mundo, inclusive nos países emergentes. Grandes

empresas já estavam presentes atuando de forma consolidada nesse ramo, dentre as quais se

pode destacar: okia, otorola, LG, entre outras. Com a difusão destes aparelhos, algumas

inovações já aconteciam, ligadas principalmente ao tamanho do celular (cada vez menor) e

à inclusão de câmeras fotográficas. Todavia, em relação ao design, os celulares ainda eram

bem similares e foi pensando nisso que a criação do iPhone pela Apple em 2007 trouxe

uma inovação revolucionária neste mercado. Alías, deve-se ressaltar que a importância

dada por Jobs à criação de novos designs, foi um ponto crucial e diferencial para a

consolidação da empresa no mercado e para a definitiva transformação histórica de de

alguns produtos que literalmente podem ser divididos em antes e depois da Apple.

Com o iPhone, a Apple redefiniu o mercado de telefonia. O destaque maior eram a

tela revolucionária (que poderia ser manuseada através do toque, possibilitando a extinção

de diversos botões, preocupação recorrente com Jobs, no sentido da estética do aparelho e

da praticidade para os consumidores) e a criação de aplicativos que poderiam ser

atualizados ou baixados via internet. As concorrentes e o mercado de celulares como um

todo, que até então conviviam com aparelhos que serviam somente para fazer ligações e no

máximo tirar fotos, se viram no meio de uma grande revolução, tendo que repensar toda sua

linha de aparelhos para enfrentarem o poder de mercado adquirido pela Apple.

6) Computadores de Mão
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Os netbooks já existiam no mercado trazendo mais praticidade e facilidade aos usuários, em

comparação ao notebook. Todavia, em pouco tempo esses pequenos PC's já se mostravam

defasados com o lançamento do iPad pela Apple em 2010. Sucesso de vendas e com as

mesmas características de design e inovação presentes em outros lançamentos da AppIe.

Com a extinção dos teclados e o uso do toque na tela, mais uma vez, a empresa de Jobs

trazia praticidade ao mercado.

Como havia dito anteriormente, em 1997 Jobs retomou para a Apple, no momento

em que ela estava perto da falência. Voltou como consultor e logo depois conseguiu o cargo

de CEO (Diretor Executi o). esse cenário, ele tomou muitas decisões importantes para o

futuro da empresa, pondo em prática seu compromisso com o desenvolvimento de produtos

como o iMac, Mac OS X e o iPod.

Antes de sua olta a pple, a empresa ha ia desenvolvido dezenas de equipamentos

diferentes tanto para escritórios portáteis, impressoras, câmeras, entre outros, alguns

trouxeram muitos benefícios. as Jobs cancelou mais de 70% da produção da Apple,

focando apenas em alguns produtos para serem produzidos.

Isso causou um impacto no conselho de administração da Apple, onde eles não

estavam aceitando muito bem as mudanças de Jobs e pensavam em dividir a empresa e

vende-la. Jobs ao perceber esses pensamentos, decidiu que precisa de pessoas que o

apoiassem e fossem leais. Segundo o site Computer World no período de semanas, Jobs

conseguiu forçar a renúncia da maioria dos membros do conselho da Apple, incluindo o ex-

CEO Mike Markkula, que forneceu o capital inicial para a criação da Apple, em 1977.

Nesses lugares Jobs trouxe amigos próximos como o CEO da Oracle, Larry Ellison, e o ex-

vice-presidente de marketing da Apple, Bill Campbell. Jobs também contratou uma série de

veteranos e outros altos funcionários da NeXT. Estes não iriam questionar as suas políticas

drásticas.

Durante a direção do antigo CEO Gil Amelio, tiveram muitas fugas de informações

intencionais, por funcionários à imprensa, para tentar envergonhar o Diretor. Quando Jobs

assumiu o cargo, proibiu que os funcionários falassem com a imprensa. Além de evitar

situações ridículas, serviu ao longo dos anos para criar um véu de segredo e suspense em

tomo de seus lançamentos. Consequentemente, atraiu todos os meios de comunicação

especializados em tecnologia.
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O sucesso da Apple, ao longo da última década, está diretamente ligado à

capacidade de reinventar tecnologias já existentes. Foi assim com o iPod, tocador de

música digital, lançado em 2001. Não foi diferente com o celular iPhone, de 2007, e com o

tablet iPad, de 2010. Quando a Apple anuncia um novo produto e o seu lançamento, os

consumidores fazem filas enormes e por um longo período de tempo, para poderem ter

acesso privilegiado a esses novos produtos.

Para se manter como uma marca Premium, a Apple, vetou promoções de empresas

que dão os produtos Apple como prêmio. Agora, a empresa está restringindo o uso de

dispositivos iOS como prêmio, principalmente se associados à palavra "grátis".

A Apple alcançou em 20 de Agosto de 2012, o maior valor de mercado de todos-os

tempos para uma companhia superando a máxima anterior alcançada pela Microsoft em

1999, segundo Ie antamento da agencia Standard and Poor's (S&P). As ações da empresa

subiram à medida que os in es idores se an ecipam para o lançamento da quinta geração do

smartphone iPhone e possi Telmentede uma ersão menor de seu tabIet iPad em setembro,

assim como mais detalhes sobre os planos da companhia para uma AppIe TV, segundo

analistas da Bemstein Research.

4.4. Apple x Samsung

Em Abril de 2011, a Apple iniciou um processo contra a empresa sul-coreana

Samsung, acusando-a de sete violações contra patentes, que são: tela sensível ao toque;

navegação entre documentos; zoom e comando de telas; design retangular; combinação de

botões; design da tela; e formato retangular. A Samsung também acusou a Apple de plágio

e de quebra de patente, mas não ganhou nenhuma das ações no tribunal americano. O caso

demorou mais de 1 ano para chegar ao júri, que acusou a Samsung de violar seis das sete

patentes que a AppIe tinha acusado, e a empresa sul-coreana teve um prejuÍzo de mais de

US$l bilhão. A Samsung disse que pretende recorrer da decisão. Nessa disputa está em

jogo a liderança mundial do mercado de smartphones, estimado em mais de US$ 200

bilhões.

Nos Estados Unidos, existem dois tipos de patente: a "patente de serviço" (que

protege o funcionamento ou a forma como um item é usado, além dos métodos de

fabricação de algo) e a "patente de design" (que protege a aparência dada a um item). O
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caso envolve nove patentes de serviço e quatro de design, segundo a juíza Lucy Koh,

revelou em um documento enviado aos jurados.

O caso também envolve outros dois fatores: a infração de "trade dress" e a infração

de acordos de antitruste. O "trade dress" é um detalhe ou design de um produto que não tem

função, mas o diferencia da concorrência e indica sua origem, segundo explicou a juíza

Lucy Koh. A Apple diz que a Samsung não respeitou seu trade dress 3.470.983

(relacionada ao design geral do iPhone), além de outros três trade dresses não registradas

do iPhone e do iPad. E antitruste, também como explicou a juíza, é a Lei que se destina a

punir práticas anticompetiti as que usam o poder de mercado para restringir a produção e

aumentar preços, de modo a não atrair novos competidores, ou eliminar a concorrência.

Segundo o advogado Cesar Ped i Filho especializado em propriedade intelectual, a

Apple alega que duas patentes q e a amsu g inclui no processo foram declaradas como

"essenciais" pelo órgão reg lador europeu para o uso de tecnologia i-Fi. "Com base

nisso, a Samsung se obrigo contra ualmente a .cenciar isso a seus concorrentes a termos
. , .... .Justos e preços razoa elSU e p ca.

Também está em disputa o valor que a AppIe paga à Samsung pelos direitos de

patente que usa da companhia. A coreana diz que eles devem ser calculados de acordo com

o valor de mercado do produto em que são usados, já a americana diz que eles devem ser

calculados sobre o preço do componente do aparelho em que são usados.

A derrota da Samsung no tribunal americano refletiu diretamente na bolsa de

valores sul-coreana, onde os papéis da empresa despencaram 7,5%. Já nos Estados Unidos,

os papéis da Apple fecharam com alta de 1,9%.

No segundo trimestre de 2012, foram vendidos no mundo, 406 milhões de celulares.

A Samsung vendeu 50,2 milhões de aparelhos. E a Apple, 26 milhões de unidades.

Apesar da briga no campo das patentes, a Apple e a Samsung são parceiras em

outras áreas: a empresa sul-coreana fornece os chips usados nos tablets e smartphones da

Apple, um contrato bilionário do qual a Samsung não pretende abrir mão.
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Capítulo 5:

Conclusão

Com este trabalho pode-se perceber o poder de mercado qua a Apple tem no seu

segmento, a maioria de seus clientes viram fiéis à marca após adiquirirrem um dos

produtos, pois se encantam com tanta novidade e de uma forma simples de usá-las.

Steve Jobs foi um excelente criador e inovador, tentando sempre reinventar

produtos do dia-a-dia. Embora não tenha sido um bom líder para a equipe, pois não

conseguia cativá-la e motivá-la, conseguiu tirar a Apple da falência e deixá-la em destaque

no segmento, fazendo com que as pessoas tenham o desejo de ter o seu produto, e os

funcionários orgulho de fazer parte da empresa que sempre se destaca.

Com ideias simples, Jobs conseguiu recriar o portfólio, com os produtos que

chamaram atenção da clientela e superaram as expectativas.

As palestras que Jobs apresentava eram ótimas, ele conseguia cativar o público e

mostrava primeiro o problema que as pessoas nem sabiam que tinham, assim, em seguida

apresentava a solução para tais problemas, surpreendendo aqueles que a assistiam,

deixando com que eles ficassem aguardando os lançamentos e querendo os produtos.
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