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RESUMO 
 
 

Marca nada mais é que uma forma de identificar os produtos ou serviços, para que possam ser 
diferenciados dos concorrentes. Esse processo é de grande valia para empresas, onde um 
consumidor mesmo sem conhecer o produto ou serviço, o associa com um produto de 
qualidade, apenas por ser de uma marca de qualidade. Steve Jobs ao idealizar que 
computadores poderiam mudar nossas vidas, usou ferramentas de marketing em suas 
apresentações para tornar seus produtos cada vez mais populares. Essa pesquisa tem como 
objetivo analisar e estudar os conceitos de marca e marketing visando o desenvolvimento da 
imagem da empresa, podendo assim identificar a importância da utilização das ferramentas de 
marketing na gestão estratégica. Este estudo justifica-se pela importância das organizações 
direcionarem seu foco no mercado a fim de conhecer as reais necessidades e desejos dos 
consumidores.Trata-se de pesquisa bibliográfica como base de análise e leitura de autores de 
marketing, visando os pontos dos quais as teorias convergem. Seu objetivo é analisar a 
influência da marca nos processos de decisão do consumidor e avaliar de que forma a sua 
imagem pode se tornar um diferencial competitivo para as empresas. O trabalho visa analisar 
as suas estratégias de marketing e associá-las a teorias de marketing e marca embasando-se 
na literatura de profissionais renomados do marketing. A marca Apple desenvolve, vende, e 
oferece suporte a uma série de computadores pessoais, reprodutores de mídia portáteis, 
software e hardware. Fortalecer a marca é o desejo de toda empresa, o símbolo da marca 
Apple, teve algumas referencias, uma delas foi a Bíblia. A maça é o fruto da árvore da 
sabedoria. A famosa mordida da maça do logo significa a aquisição do conhecimento. Em 
paralelo à isso, pelo lado bíblico como citado anteriormente, simbolizaria a sedução provocada 
pelos seus produtos e a busca por nossos desejo. As cores não seguem a mesma ordem, isso 
significaria rebeldia.O processo de inovação está simbioticamente atrelado às tecnologias num 
processo irreversível, onde desenvolver novas possibilidades e inovar pode representar liderar 
o mercado. A mudança do mercado oriunda da Revolução Industrial, forçou o surgimento do 
estudo do marketing para que os industriais pudessem administrar essa nova realidade, onde 
um mercado de vendedores se transforma em um mercado compradores, essa mudança força 
aguçar a vontade dos consumidores para que eles queiram comprar o produto. A presente 
pesquisa nos mostra que precisamos surpreender os consumidores, assumindo riscos 
calculados, os surpreendendo tanto nos produtos quanto na forma em que eles são 
apresentados. Entender como a Apple supera as expectativas do cliente, tendo como o 
resultado financeiro o fruto de consumidores satisfeitos e gestão administrativa adequada.Com 
essas e outras ações a Apple possui um legado de consumidores fiéis que estão sempre 
comprando seus produtos. Dentro deste trabalho podemos observar sobre o conhecimento 
teórico a respeito de como os consumidores escolhem produtos e como esse processo de 
decisão de compra influencia o estabelecimento de relacionamentos de longo prazo com 
empresas e marcas em um panorama de intensa competitividade. 


