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Resumo 

 

O trabalho contempla uma análise da cultura organizacional da organização Apple, 

descrevendo os aspectos da comunicação relacionados ao engajamento do público 

interno como elementos do sucesso da marca. Para isso, foi inicialmente realizado um 

levantamento bibliográfico acerca da temática cultura organizacional e comunicação, 

seguido por um breve histórico da organização e de uma análise sobre sua cultura 

organizacional. Por fim, concluiu-se que ao promover uma comunicação interna que 

voltada para valores como a criatividade e o feedback, o público interno da Apple torna-

se principal porta-voz da marca. 
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1. Introdução 

No presente artigo são apresentados aspectos relativos à cultura organizacional e 

ao público interno da Apple, empresa de tecnologia que é hoje a marca mais famosa do 

mundo. O estudo busca traçar um perfil da empresa que possibilite a compreensão do 

encantamento que a marca causa nos seus públicos, com enfoque no público interno e 

nas ações por trás de seu engajamento com a marca.  

Para isso, foi realizado um breve quadro teórico a fim de entender o conceito de 

cultura organizacional estudado pela Comunicação. Em seguida, foi traçado um breve 

histórico da Apple, seguido pelo detalhamento dos princípios e ações que inspiraram a 

elaboração da cultura da organização. Posteriormente, a partir da leitura de bibliografia 

voltada para a temática, foram descritos aspectos relativos à visão da Apple e seus 

valores, para então descrever a importância do público interno na cultura da empresa e 

________________________ 
1Trabalho apresentado no IJ 3 – Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XIV Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Norte, realizado de 28 a 30 de maio de 2015.  
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compreender como a filosofia por trás do engajamento desse público é  responsável pelo 

sucesso da Apple.  

2. Cultura Organizacional e Comunicação: pressupostos teóricos 

Os estudos da cultura organizacional são compostos atualmente por um mosaico de 

publicações científicas compartilhadas por pesquisadores de várias áreas do 

conhecimento. Segundo Aktouf (apud CARRIERI; LEITE E SILVA, apud 

MARCHIORI, 2008, p.53) essa diversidade dos estudos está relacionada com a própria 

indefinição conceitual de cultura. 

A grande influência das Ciências Sociais na literatura produzida sobre cultura, 

voltada para as organizações, é compreensível. Isso porque, ao entendermos uma 

organização como um fenômeno social que tem na interação humana uma de suas 

principais características, podemos considerá-la como “uma mini-sociedade formada 

por construções sociais” (MARCHIORI, 2008, p.83). 

Porém, as interações sociais nas organizações precisam também ser percebidas sob a 

perspectiva da comunicação, uma vez que qualquer prática comunicativa – a situação de 

falar com o outro - sempre traz a marca dos seres envolvidos e se configura como uma 

interação (FRANÇA apud MARCHIORI, 2010, p.27). E se caracterizamos as 

organizações como fenômenos marcados pelas interações humanas, as organizações 

“são e se realizam por e em comunicação” (BALDISSERA apud MARCHIORI, 2010, 

p.201). 

A comunicação, portanto, é viabilizada nas interações sociais, mas ela não pode ser 

definida apenas como resultado dessas interações. Segundo França (apud 

MARCHIORI, 2010, p.27), a comunicação em sua efetiva natureza se define durante 

elas. Ao interagir, estamos estabelecendo a comunicação tanto como relação quanto 

como conteúdo. Então, assim como a comunicação serve para que as pessoas se 

relacionem entre si, ela nos permite também transformar-nos mutuamente e a realidade 

que nos rodeia (BORDENAVE, 2006, p.36). 

Essas transformações sofridas e exercidas por nós através da comunicação são 

responsáveis pela formação do que entendemos como cultura, seja na sociedade ou no 

âmbito das organizações. A cultura é matéria viva edificada, modificada e atuante no 
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bojo de nossas relações (FRANÇA apud MARCHIORI, 2010). A esse respeito, Bottega 

(2012) percebe que o conjunto de culturas que existe em ambientes sociais é o que 

produz relações de sentido e ajuda na construção de relacionamentos, que se dão por 

meio da comunicação. 

Portanto, percebemos que comunicação e cultura são mutuamente necessárias. A 

existência de uma pressupõe a da outra. Baldissera (apud MARCHIORI, 2010) afirma 

que onde não há interação, ou seja, condições de comunicação, não haverá condições de 

se alimentarem processos culturais. Para França (apud MARCHIORI, 2010), 

comunicação e cultura são duas pontas de um mesmo fenômeno que são as relações 

humanas.  

 

 

3. Apple: da loja de garagem à marca mais famosa do mundo 

 

A partir da década de 1960, impulsionada pelos estudantes e professores de 

tecnologia da Universidade de Stanford, na Califórnia, a região do Vale do Silício 

começou a despontar como pólo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias sólidas. 

Daí em diante, graças ao apoio de empresas privadas, seguiu-se uma onda de 

desenvolvimento industrial que culminou com o surgimento da maioria das atuais 

empresas “gigantes” em tecnologia. Dentre elas, em 1976, surgiu a empresa que é hoje 

considerada a marca mais valiosa do mundo: a Apple. 

Fundada pelos estudantes Steve Jobs e Steve Wozniak, a Apple começou como 

uma empresa de montagem de computadores artesanais, como muitas outras na região. 

Os dois estudantes, porém, inovaram com o desenvolvimento do Apple I, projeto de 

computador bastante avançado para a época, mas que fora recusado pelas principais 

empresas consolidadas no mercado da década, como a Atari e a HP.  

Entretanto, a segunda aposta da empresa, o lançamento do microcomputador 

Apple II em 1977, impulsionou a Apple no mercado da tecnologia. O modelo foi muito 

bem aceito no mercado e representou a aplicação prática da visão compartilhada por 

Jobs e Wozniak: ”construir computadores pessoais que pessoas comuns pudessem usar 

e aproveitar” (GALLO, 2013, p.28).  

Seguiu-se ao Apple II um conceito de computador que impulsionaria de vez a 

empresa: o Macintosh. Foi a partir dessa criação que os fundadores da Apple passaram a 

ter interesse no marketing, compreendido como “conjunto de atividades que têm por 

objetivo a facilidade e a realização de trocas” (KOTLER apud TONDATO in 
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TUZZI;TEMER) e descobriram o enorme potencial que ele poderia ter como diferencial 

na empresa. Em matéria no blog de tecnologia Tecmundo, a especialista em tecnologia 

Bruna Rasmussen explica como se deu o “encantamento” de Steve Jobs e Steve 

Wozniak pelo marketing: 

“A era Macintosh não representa apenas inovações nos produtos, mas 

também no modo com que empresa alcançava seus clientes e em como os 

computadores Apple tornaram-se objetos de desejo. Foi com o Macintosh 

que Steve Jobs resolveu arriscar e, no intervalo do Super Bowl – um dos 

maiores eventos esportivos dos EUA– veiculou um comercial que deixou 

milhões de americanos de olhos arregalados. O vídeo de 60 segundos 

consiste em uma metáfora para a liberdade, em que o Grande Irmão (figura 

da famosa obra de George Orwell) simboliza a gigante IBM. Esta foi a 

primeira grande demonstração de interesse de Jobs pelo marketing, um 

ponto extremamente forte da empresa até hoje.” (Disponível em: 

http://www.tecmundo.com.br/Apple/2114-a-historia-da-Apple-a-marca-da-

maca.html) 

Desse episódio em diante, os sócios da Apple compreenderam a diferença que 

teriam no mercado ao explorar não só a venda de computadores mas o desejo das 

pessoas. E isso era algo possível através da criação de estratégias de marketing, que 

consiste em buscar mais do que vender, procura fidelizar clientes (TONDATO in 

TUZZI; TEMER, 2013, p.157).  

Um exemplo da aplicação do marketing na Apple foi o lançamento do primeiro 

player portátil da Apple, o iPod, em 2001. Players de música portáteis não eram 

novidade, entretanto, o design de ponta o investimento massivo em publicidade e ações 

de marketing tornaram o iPod sinônimo de música “em qualquer lugar” e um nome 

usado até hoje para se referir a reprodutores portáteis.  

Além do Mcintosh e do iPod, da década 1970 aos dias atuais, a Apple tem 

inovado com a criação de icônicos produtos de tecnologia. Porém, assim como a Apple 

consolidou-se como uma empresa de tecnologia inovadora, diversas outras empresas 

foram surgindo no mercado com o mesmo objetivo ao longo da primeira década do 

século XXI. Mas o que fez e faz com que a Apple configure-se como a marca mais 

valiosa do mundo e principalmente, caracterizada pelo “culto” crescente por seus 

consumidores?  

A visão inovadora de Steve Jobs, figura central da marca, associada a uma 

cultura organizacional baseada em valores que prezam pela criatividade e pela 
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capacidade de “enriquecer vidas”, principal lema da empresa, são fatores essências para 

entender a consolidação da empresa como gigante da tecnologia. E, em igual 

importância dada ao design e à tecnologia, um fator incorporado à empresa por Jobs a 

partir da veiculação da icônica peça publicitária no Superbowl é essencial para fazer da 

Apple a marca venerada que é hoje: o investimento nos relacionamentos. Ou seja, na 

comunicação. 

A Apple compreendeu que para fidelizar clientes, a venda não deve estar 

centralizada no produto mas na experiência. Esse é um fator-chave discutido por 

diversos autores de Comunicação e Marketing. Cerney (1990, p.98) apontava que muito 

se fala em vender o produto, mas é preciso que se fale em  conquistar o cliente. A esse 

repeito, Borges (2012, p.20) defende a importância da experiência positiva no mercado 

do varejo “A marca varejista precisa proporcionar ao cliente uma lembrança favorável e 

um relacionamento duradouro, ofertando (...) um sistema de atendimento e trocas 

efetivos”.  

E, associada à experiência de comprar/ experimentar um produto Apple, a 

empresa engendrou um processo de comunicação com seu público que busca não 

somente vender produtos ou uma experiência positiva, uma vez que as pessoas não 

compram somente produtos (JORDÃO in TUZZO; TEMER, p.261), mas que as fizesse 

comprar um estilo de vida. 

Estes são exemplos de aspectos presentes na cultura organizacional da Apple. 

São ações cuidadosamente planejadas e pensadas por Steve Jobs e cuja visão irreverente 

e ações inovadoras ao longo da história da empresa contribuíram em peso para torna-la 

a marca mais famosa do mundo.* 

 

4. Cultura organizacional da Apple: inspirações 

Em grande parte das empresas, a cultura organizacional não é algo pré-definido. 

Segundo Marchiori (2008, p.83) culturas dificilmente são planejadas e presumíveis. As 

pessoas são contratadas por uma organização para realizar um trabalho específico, e por 

consequência muitas vezes a cultura acaba sendo gerada de forma padrão durante a 

vivência na empresa, sem que haja um planejamento. 
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Entretanto, algumas empresas “arquitetam culturas e buscam pessoas que se sintam 

entusiasmadas com essas culturas e queiram se encaixar nelas” (GALLO, 2013, p.48). É 

o caso da Disney, por exemplo: suas condições de contratação, visão, valores e cultura 

são apresentadas de forma clara no website da empresa para as pessoas que buscam se 

candidatar a trabalhar nela. Na Apple, a “arquitetura” prévia da cultura também é clara. 

Isso porque, ainda que a Apple passasse a investir massivamente em marketing e 

publicidade, alcançar o sucesso vendendo produtos de tecnologia novos no varejo 

certamente não seria uma tarefa fácil. O varejo, atividade relacionada com a oferta de 

produtos e serviços diretamente ao consumidor final por meio de uma loja, busca fazer 

com que o produto chegue ao consumidor no momento de sua necessidade (BORGES, 

2012, p.17). Como fazer então para oferecer serviços diretamente ao consumidor 

vendendo produtos de tecnologia para pessoas “leigas” e até criar suas necessidades? 

 Steve Jobs acreditava que a criatividade advém da conexão de ideias de 

diferentes campos e que podia usar, por que não, essas ideias na sua empresa. Foi assim 

que a cultura organizacional da Apple foi moldada. Quando entrou no mercado do 

varejo com a Apple, Steve Jobs não buscou descobrir quais eram os pontos fortes ou 

fracos das outras empresas de computadores, mas buscou inspiração na cultura das 

empresas que acreditava oferecerem os melhores serviços ao consumidor do mundo.   

 Jobs e seus executivos listaram essas empresas e buscaram compreender o que 

na cultura delas fazia com que seus serviços se tornassem os melhores em suas áreas. 

Segundo Gallo (2013), as duas principais empresas elencadas foram: 

 

 Rede Four Seasons: a rede de hotéis, fundada pelo americano Isadore Sharp 

na década de 1960 é até hoje sinônimo de luxo e excelência. A visão de 

Sharp consistia em criar uma marca de luxuosos hotéis mundial que oferecia 

um serviço excepcional ao consumidor. Definida essa visão, a base da 

cultura da empresa estava em responder à seguinte pergunta: “Qual seria a 

aparência e as sensações provocadas por essa experiência de luxo?” 

(GALLO, 2013, p.32). 

 

 FedEx: a transportadora norte-americana é uma das empresas mais 

lembradas quando se trata da entrega de encomendas. Seu case de maior 

sucesso envolveu uma situação com uma funcionária que agiu de forma 

criativa para resolver um problema e realizar uma entrega, mas fora dos 
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padrões da empresa. A FedEx inovou quando, ao invés de punir a 

funcionária, passou a oferecer maior liberdade aos seus funcionários para 

realizar as entregas. Segundo Michael Basch, vice-presidente da empresa em 

seus primeiros dez anos, a maior lição aprendida foi que “se você for claro 

quanto ao que quer como líder e oferecer liberdade para que seus 

funcionários atinjam esse objetivo, você atingirá o que deseja” (BASCH 

apud GALLO, 2013, p. 34) 

 

Tomando por exemplo a cultura dessas duas empresas, a Apple incorporou dois 

aspectos fundamentais para a sua filosofia: fazer perguntas que realmente importem 

para resolver os problemas e oferecer liberdade de criatividade para os funcionários, 

tudo isso alinhado a uma visão maior que representasse os objetivos da empresa. Esses 

aspectos foram incorporados à cultura da Apple e são vividos pelo seu público interno e 

expressos em seu comportamento na empresa. 

A expressão da cultura de uma organização, segundo Katsurayama (s/d) ocorre 

nesse comportamento. De acordo com o autor, isso pode ser visto “em ações, eventos e 

outros aspectos materiais, mas (a cultura) não se refere a esses elementos exteriores por 

si, mas ao significado e crenças que eles têm para as pessoas. A cultura está por detrás e 

por debaixo dos comportamentos”.  

Dessa forma, a Apple arquitetou sua cultura e “conquista” novos funcionários que 

queiram se encaixar nela e se entusiasmam com a visão da empresa. E ela faz isso 

deixando espaço para que, ainda que tenha uma cultura “planejada”, seja uma empresa 

que sempre se renove por meio da atitude dos seus funcionários. 

 

5. Missão e Visão 

 

Ao começar por fazer perguntas realmente relevantes para a solução de 

problemas e definição de estratégias, Jobs começou a “compreender” seus públicos de 

forma diferente das outras empresas de varejo de computadores:  

 

“Steve Jobs disse que as pessoas não querem 

comprar computadores; elas querem saber o que 

poderiam fazer com esses computadores. Jobs 

entendeu que seus consumidores não queriam sair 

da loja com uma caixa, mas com uma ferramenta 
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que os ajudasse a alimentar seus sonhos.” (Gallo, 

2013, p.36) 

 

A partir desse tipo de “resposta”, foram delineadas a missão e a visão da 

empresa. A missão da Apple, impressa num cartão que todos os funcionários da empresa 

são encorajados a carregar, demonstra os objetivos de Jobs e Wozniak desde o início da 

fabricação do Apple I e do McIntosh: “Enriquecer vidas”. Já a visão da Apple, em 

consonância com a visão de Jobs, consiste em fazer ferramentas que ajudariam as 

pessoas a libertar sua criatividade. E isso é válido tanto para o público externo quanto 

interno da empresa – fator diferencial da Apple.  

Além da missão e da visão da empresa, é importante conhecer a principal 

filosofia por trás do engajamento do público interno da Apple. A criatividade e a 

liberdade são certamente diferenciais na cultura organizacional da empresa, entretanto, 

o sucesso da Apple está ligado essencialmente a um aspecto da comunicação: o 

feedback.   

 

6. Público Interno e a Filosofia do feedback  

 

Desde o sucesso da veiculação da peça publicitária da Apple durante o 

Superbowl, a empresa percebeu a importância e o impacto da comunicação com seus 

públicos. Em relação ao público externo, a Apple proporciona experiências de venda em 

suas lojas que a tornaram uma das empresas com maior número de consumidores 

entusiastas do mundo*. Gallo credita a satisfação dos clientes da Apple aos 

relacionamentos estabelecidos nas experiências: 

 

“Ainda que você possa esperar que o maior motivo para essa 

satisfação sejam os maravilhosos produtos da Apple ou o 

design descolado de suas lojas, o maior motivo que esses 

consumidores dão para sua felicidade é, de longe, a forma 

como foram tratados pelos funcionários.” P.89 

 

 

Para compreender o porquê de o sucesso das experiências de compra da Apple 

estar diretamente ligado aos funcionários, é preciso entender quais princípios guiam a 

filosofia por trás do público interno da empresa – desde os funcionários que 

desenvolvem produtos aos que atendem clientes diretamente nas lojas quanto. São ações 
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que vão desde a contratação de um funcionário até a forma de reagir a erros. Em seu 

Carmino Gallo explora os princípios e filosofias por trás da motivação dos funcionários 

da empresa. A seguir, tendo por base a pesquisa realizada por Carmino Gallo em seu 

livro “A Experiência Apple”, são apresentados os princípios mais importantes para a 

formação de um público interno engajado: 

 

a) Visão compartilhada  

 A Apple contrata profissionais que compartilhem da visão da empresa: pessoas 

que encontram entusiasmo em ajudar os outros a alcançar seus sonhos. É inútil ter uma 

visão, cultura e valores numa empresa que não são compartilhados pelo seu público 

interno. Uma visão concisa como a da Apple, “enriquecer vidas”, estimula o público 

interno ao propor algo que só é tangível quando os funcionários se colocam 

verdadeiramente à disposição de melhorar, de alguma forma, a vida dos clientes da 

organização. 

 

b) Construção de relações de confiança 

Gerentes e executivos da empresa estimulam a abertura dos funcionários e a 

comunicação direta. Os funcionários da Apple têm os endereços de email e telefone dos 

altos executivos da empresa (inclusive do CEO, Sam Cook), por exemplo, e são 

incentivados a estabelecer um relacionamento com eles, tendo abertura para enviar 

mensagens diretas sem intermédio de burocracias ou terceiros. Esse tipo de política da 

empresa favorece relações transparentes, esclarecimento de expectativas por parte dos 

superiores, lealdade, respeito e confiança em todos os níveis de comunicação interna da 

organização.  

 

c) Poder aos funcionários  

 

 A exemplo da cultura da transportadora FedEx, os funcionários da Apple são 

encorajados a tomar decisões em relação aos clientes de forma livre, podendo “fugir” 

das normas da empresa, quando o que está em jogo é manter o relacionamento com o 

cliente. Os funcionários sabem que tem o poder não só de consertar computadores, mas 

de consertar relacionamentos. O estímulo é feito pelo reconhecimento público das ações 

positivas por parte dos superiores em reuniões da equipe no fim do expediente, por 

exemplo. As repreensões, ao contrário, são feitas a sós.  
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 Essa abordagem vai de acordo com os princípios de reforço (positivo e negativo) 

da psicologia comportamental de B.F. Skinner (1986). Segundo esses princípios, o 

reforço indica o fortalecimento de uma resposta, ou seja, o estímulo à repetição futura 

de ações semelhantes. Dessa forma, ao reconhecer publicamente ações que tiveram um 

impacto positivo na manutenção de relacionamentos com clientes, os superiores da 

Apple reforçam no funcionário e nos outros que ações desse tipo são valorizadas na 

organização. 

 

d) Estímulo ao feedback  

 De todas as estratégias e ações internas, a abertura da empresa para ouvir o 

público interno é certamente um dos fatores mais importantes para o engajamento dos 

funcionários. Como consequência do item anterior, a Apple estimula seus funcionários a 

expor suas opiniões de forma aberta, estimula sua criatividade e principalmente uma 

visão de trabalho que vá além de ganhar dinheiro. Dessa forma, a Apple promove uma 

das bases de toda a filosofia da empresa: o feedback.  

 O termo feedback, segundo Grapeia (2009) “é um método que auxilia no 

processo de mudança de comportamento, ou seja, é a comunicação entre uma pessoa ou 

um grupo no sentindo de fornecer-lhe informações sobre sua performance na 

organização”. A Apple, além de motivar seus funcionários que atuam diretamente com 

clientes a pedir feedback durante um atendimento, incentiva os funcionários eles 

mesmos a oferecerem um feedback aos seus superiores e à empresa.  

 Para ampara os feedbacks, a Apple utiliza um sistema chamado Net Promoter 

Score (NPS), que avalia o engajamento de clientes, e o Net Promoter for People (NPP) 

para avaliar a satisfação dos próprios funcionários. Esses índices são utilizados pela 

Apple realizando duas perguntas, uma para seu público interno e outra para o público 

externo: 

 

Público Interno: “Em uma escala de zero a dez, como você nos recomendaria 

como local de trabalho? ” 

Público Externo: “Em uma escala de zero a dez, como você recomendaria nosso 

produto/ serviço para um amigo?” 

 

 As pessoas que respondem a essas perguntas recaem em três categorias: 

entusiastas (público leal, cujas experiências com a marca foram extremamente positivas 
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e que compartilha experiências positivas); neutros (público razoavelmente satisfeito, 

que se deixa facilmente levar pelos concorrentes com preços mais baixos) e detratores 

(público que avalia a empresa negativamente, que se sente infeliz com a marca e 

compartilha experiências negativas).  

 O índice de NPS ou NPP é medido subtraindo-se do percentual de entusiastas o 

percentual de detratores. Uma empresa cujo serviço é considerado muito bom, 

geralmente atinge um grau de 60% (GALLO, 2013, p.87). Mas as empresas de destaque 

atingem um grau superior a 80% - como a Apple. 

“Quanto maior o NPS, mais perto os funcionários estão de atingir seu objetivo 

maior: enriquecer vidas” aponta Gallo (2013, p.91). E, consequentemente, maior o lucro 

da organização. Mas isso não aparece a não ser que as vidas “sejam enriquecidas” 

primeiro, o que inclui a dos funcionários.  

 Além desses princípios e de adotar formas de mensuração de satisfação interna, 

a Apple investe em mostrar aos seus funcionários a importância que eles têm para a 

empresa. O maior exemplo disso está na mensagem de um pôster comemorativo do 

décimo aniversario da Apple Store, que circulou entre os funcionários da empresa. 

Abaixo, a transcrição da mensagem: 

 

“Pessoas que entendem o quão importante é a arte para a tecnologia. Pessoas que 

correspondem, e frequentemente excedem, à empolgação dos nossos 

consumidores nos dias em que lançamos novos produtos. Os mais de 30.000 

inteligentes e dedicados funcionários que trabalham tão duro para criar relações 

duradouras com as milhões de pessoas que adentram nossas lojas(...) Nós 

recrutamos funcionários com bagagens tão distintas –professores, músicos, 

artistas, projetistas- que há muito que eles podem nos ensinar. Nós aprendemos a 

valorizar uma personalidade que atraia pessoas, valorizá-la tanto quanto a 

eficiência dos funcionários. Aprendemos a buscar inteligência, mas a colocar o 

mesmo peso na nossa busca por gentileza (...) E aprendemos que quando 

contratamos as pessoas certas, nós lideramos ao invés de controlar. Damos a cada 

pessoa seu próprio pedaço de jardim para transformar.” (in Gallo, 2013, p.47) 

 

Por meio de ações como a veiculação dessa mensagem para os funcionários, e 

princípios como a valorização do feedback e a construção de relações de confiança nos 

diversos níveis da comunicação interna, a Apple tem nos seus funcionários seu público 
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mais engajado. A empresa parece compreender que cultura e visão são coisas 

importantes, mas somente quando a sua equipe as conhece e vivencia.  

 

 

7. Conclusões 

Como discutido pelos autores apresentados, a cultura, seja na sociedade ou dentro 

das organizações, é matéria viva. É constantemente reconstruída através das relações 

humanas, da mesma forma como a própria sociedade se renova a cada dia por um fator 

fundamental: as pessoas.  E, se uma organização pretende manter-se viva, precisa 

compreender a importância de investir no seu público interno. Compreender a 

importância de possibilitar –quiçá arquitetar- a existência de uma cultura organizacional 

e de uma visão capazes de motivar a equipe a fazer algo pelas pessoas, ultrapassando a 

simples meta do lucro. 

Nessa perspectiva, a Apple mostra-se como uma organização que busca uma 

constante reconstrução primando pelo fator humano e a manutenção de relacionamentos 

dentro da empresa. Desde o início de sua inserção no mercado, seus co-fundadores 

compreenderam o papel fundamental que a construção de relacionamentos possui para 

engajar seus públicos.  

O diferencial da empresa está em investir na construção desses relacionamentos na 

base de sua cultura, disseminando sua visão de forma clara entre seus funcionários 

permitindo a eles exercitar sua liberdade e criatividade com um objetivo em comum: 

enriquecer vidas. Dessa forma, a Apple engaja constantemente um público apaixonado 

pela marca, que compartilha experiências e assume a visão da organização como sendo 

sua – seja vendendo produtos para enriquecer vidas ou consumindo a experiência 

oferecida pela Apple. 
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