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INTRODUÇÃO
A Apple é uma empresa fabricante de eletrônicos e produtora de softwares. Foi fundada em 1976
por Steven Jobs, Steven Wozniak e Ron Wayne. Na Era da Tecnologia, a Apple ganha grande
destaque por ser umas das maiores empresas.
METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica referente ao assunto.
DESENVOLVIMENTO
Em 1975 eles começaram a projetar o que seria o primeiro computador da maior empresa
de computadores do mundo, o Apple I.
Quando eles apresentaram seu projeto, ninguém levou muito a sério essa dupla que traziam caixas e
mais caixas cheias de placas de circuitos impressos. Entretanto nem tudo foi tão fácil assim, após
oferecem o Apple I à HP e à Atari sem sucesso. Esse seria o primeiro passo da longa caminhada feita
pela Apple Computer em 42 anos de vida, época que concretizou a imagem de ser uma das empresas
mais visionárias, respeitadas e controversas da indústria de eletrônicos mundial.
A análise mais recente encontrada mostra que o ano de 2017 houve uma inversão de
posições. A Gartner (empresa de análise de dados) mostrou que a Apple cresceu 8% em 2017,
vencendo os números de vendas menos positivos e conseguindo pela primeira vez neste século,
ultrapassar a Microsoft e o Windows.
Os últimos dados referentes ao faturamento anual da marca foram divulgados em 2017 e
mostram que a Apple teve um faturamento de US$45,4 bilhões no último ano.
Ela é uma das maiores contribuintes da economia
Estado Unidense. Tendo em mente, injetar aproximadamente US$ 350 bilhões na economia dos
Estados Unidos nos próximos cinco anos e contratar cerca de 20 mil novos funcionários.
O produto com maior número de vendas nos últimos anos foi o iPhone, representante de 55% das
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vendas da Apple, ano passado fez 10 anos e resolvemos fala um pouco de cada um já lançado.

CONCLUSÃO
Após a análise dos resultados, concluímos que a evolução da Apple gira em torno da vida
de Steve Jobs, que com seu talento visionário e inovador, construiu uma empresa ícone da história
tecnológica, que desde a criação do seu primeiro protótipo, o Apple I até o lançamento do seu
telefone mais moderno em 2018, o iPhone Xs sempre mostrou um pensamento de gigante até se
tornar a maior empresa de software do mundo.
Além da importância para o desenvolvimento tecnológico e econômico, a Apple se destaca no campo
social, pela administração e geração de empregos, totalizando atualmente 84 mil colaboradores,
distribuídos em 50 estados dos Estados Unidos. Assim como, é referência entre as grandes empresas
na arrecadação e contribuição de impostos.
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