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RESUMO 

Este artigo é constituído de reflexões relacionadas ao processo investigativo da dissertação de 

mestrado em andamento. O trabalho procura pensar o processo da midiatização ao se reverberar 

na dinâmica de atuação comunicacional das organizações contemporâneas. A partir da observação 

do Apple Special Event de Setembro de 2014, buscaremos discutir a proposta que entende a 

organização como mídia e seu desenvolvimento no campo da comunicação organizacional, tendo 

como referência a noção de que vivemos em uma sociedade permeada por interações sociais 

midiatizadas.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação 1. Organizações 2. Midiatização 3. Apple Special Event 4. 

Experiência Estética 5.  

 

ABSTRACT  

This article is consisted by reflections related to investigative process of the Master's thesis in 

progress. The work aims to think about mediatization process when it reverberates in the 

communication performance of contemporary organizations. Observing Apple Special Event 

from September 2014, we will manage to discuss the proposal that understands the organization 

as media and your development in organizational communication field; referring the notion we 

live in a society full of mediatizated social interactions.  

 

KEYWORDS: Communication 1. Organization 2. Mediatization 3. Apple Special Event 4.  

Aesthetics Experience 5. 
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Esta reflexão é parte da pesquisa de mestrado da autora e objetiva abrir o tema para 

discussões e possíveis contribuições. O percurso metodológico adotado neste artigo compreende 

pesquisa bibliográfica e observação direta. Buscaremos, inicialmente, compreender o processo de 

midiatização a partir da visão de José Luiz Braga (2007) e Stig Hjarvard (2014) para depois 

entender como este contexto reverbera na atuação comunicacional da organização ao se apropriar 

de uma "discursividade estética" (PICADO, 2013, p. 44), especificamente na observação do 

Apple Special Event de Setembro de 2014
3
. 

Pensar a midiatização da sociedade como processo interacional de referência, gerador de 

tecnologia e indicador de um cenário mercadológico competitivo, nos incita a investigar o 

desenvolvimento da comunicação no contexto das organizações, marcado por complexidades e 

questionamentos. Para Braga (2007, p. 143), "a sociedade constrói a realidade social através de 

processos interacionais pelos quais os indivíduos e grupos e setores da sociedade se relacionam". 

Observar as organizações em relacionamento com seus interlocutores, portanto em comunicação, 

é olhar para os processos de midiatização. 

As lógicas da mídia indicam o quanto o conceito de competitividade, associado à noção 

de visibilidade, é determinante para a realidade em que vivem as organizações hoje. Visibilidade 

esta que convoca à experiência na medida em que, na contemporaneidade, as organizações 

buscam movimentos que perpassam pela dimensão do sensível, práticas interacionais com 

potencial de afetação dos sujeitos. "A competitividade das empresas já não se baseia tanto na 

redução dos custos, na exploração das economias de escala, nos ganhos permanentes de 

produtividade, quanto em vantagens concorrenciais mais qualitativas, imateriais ou simbólicas". 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 42).  

Existe hoje um movimento transformador de discurso que acoberta processos de venda e 

valoriza experiências estéticas, fazendo com que “a estridente mensagem econômica seja ouvida 

junto com outro tom, de cunho existencial, no preponderante ‘compre-me’ a sua súplica do 

‘receba-me, perceba-me, reconheça-me, para que possa simplesmente ser’". (TÜRCKE, 2010, 

p.39). Em acordo com o autor, acreditamos viver em uma sociedade pautada pela filosofia da 

                                                           
3
 Recomenda-se o acesso ao vídeo do evento para melhor compreensão deste artigo: http://www.apple.com/br/apple-

events/2014-sept-event/. 
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sensação, em que fazer sentir prepondera ao fazer pensar. Este cenário reverbera no discurso 

organizacional como forma de sobrevivência, visibilidade e competitividade. 

Entendemos aqui, a midiatização como referência para uma discursividade estética que 

constrói estratégias emergentes, potencializando o acionamento da interação entre sujeito e 

organização. Nesta visada, observamos o Apple Special Event periodicamente realizado sempre 

que a Apple tem novos produtos para apresentar ao mercado. Nesta edição, os protagonistas 

foram o iPhone 6 e o Apple Watch. O evento acontece de forma presencial, mas é transmitido ao 

vivo, globalmente, por um link específico situado no site da organização. Ele será discutido como 

fenômeno comunicacional próprio às lógicas midiatizadas vivenciadas hoje pelas organizações.  

 

Midiatização e Organizações 

 

 Neste artigo, entendemos o conceito de midiatização a partir da visada formulada por 

Braga (2007) e Hjarvard (2014). "Proponho abordar a mediatização como processo interacional 

em marcha acelerada para se tornar processo "de referência" - o que corresponde a dizer que não 

assumimos o processo como estabelecido, embora em estado avançado de implantação". 

(BRAGA, 2007, p. 141 e 142). Segundo o autor, o processo ainda não é hegemônico, mas 

compreendemos que seu desenvolvimento é reforçado pelos modos de atuação do capitalismo 

contemporâneo. As lógicas da midiatização estão relacionadas às "origens tecnológicas" e em 

"origens de processo econômico de produção capitalista" (BRAGA, 2007, p. 148). Muniz Sodré 

(2014, p. 55) reforça a relação entre a atual forma de atuação do capital e o fenômeno da 

midiatização afirmando que "o capitalismo contemporâneo é ao mesmo tempo financeiro e 

midiático: financeirização e mídia são as duas faces de uma moeda chamada sociedade 

avançada". 

 Ao considerarmos a midiatização enquanto processo em constituição na sociedade 

contemporânea, percebemos que sua influência perpassa pelo posicionamento das organizações 

em relação a esta sociedade, portanto pela comunicação em contexto organizacional. Márcio 

Simeone Henriques e Ângela Salgueiro Marques (2014) afirmam que estudar a comunicação 

organizacional nos ajuda a compreender processos não só comunicacionais, mas também sociais. 

Observar as configurações da comunicação no âmbito das organizações nos faz perceber a 

organização "como um ator importante no processo social" (HENRIQUES; MARQUES, 2014, p. 
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35).  

Hjarvard (2014) afirma existir uma extensão das lógicas da mídia sobre as demais 

instâncias da sociedade aqui entendidas como a família, a Igreja, a escola, os partidos políticos, 

empresas e outras instituições. 

 

Vivemos uma midiatização intensiva da cultura e da sociedade que não se limita à 

formação da opinião pública, mas atravessa quase todas as instituições sociais e 

culturais. Cada vez mais, outras instituições necessitam de recursos da mídia, incluindo 

sua habilidade de representar a informação, construir relações sociais e ganhar atenção 

com ações comunicativas. (HJARVARD, 2014, p. 21).   

  

 Além disso, o autor esclarece que as diversas instituições e os sujeitos em sociedade são 

influenciados por recursos que antes eram de exclusivo controle dos meios de comunicação, mas 

que atualmente estão acessíveis. Os processos específicos a estes meios hoje podem ser 

desenvolvidos em diversas instâncias, como os ambientes organizacionais. 

 

A noção de uma lógica da mídia é usada para reconhecer que os diversos meios de 

comunicação têm características específicas e modi operandi que influenciam outras 

instituições e a sociedade como um todo, já que eles contam com recursos que a mídia 

tanto controla quanto torna disponíveis. (HJARVARD, 2014, p. 26).  

 

 Em nossa visão da organização como mídia, especialmente em relação ao objeto 

observado, compartilhamos da visão de Geane Carvalho Alzamora e Thiago Barcelos Pereira 

Salgado (2014, p. 112) que entendem a mídia como "um lugar de apontamento de sentidos, de 

estabelecimento de formas interativas; um tipo de solicitação de disponibilidade entre os sujeitos 

a fim de que compartilhem suas experiências; uma maneira de estabelecimento de contratos e 

estruturação de sentidos". Entendendo a organização como espaço de produção e circulação de 

experiências, como lugar de construção de um discurso que busca instituir determinada prática 

social, percebemos uma relação próxima entre mídia e organização. Esta reconfiguração no 

relacionamento da organização com seus interlocutores emerge como estratégia de comunicação 

própria à sociedade em processo de midiatização.  

 Para Ivone de Lourdes Oliveira e Fábia Pereira Lima (2010) a noção de mídia 

organizacional pode ser entendida como um espaço em que as organizações podem ser 

produtoras de conteúdo midiático, tomando o papel de protagonistas. Essa forma contemporânea 
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de interação com interlocutores afeta diretamente a sobrevivência do negócio por meio da 

construção de discursos organizacionais simbólicos. Eugenia M. M. R. Barichello e Elisângela 

Lasta (2015) corroboram com esta visão afirmando que, em uma sociedade em processo de 

midiatização, as organizações conseguem uma certa autonomia para comunicar com seus 

públicos por meio da constituição de espaços próprios, a exemplo do blog corporativo.   

 Neste sentido, entendendo a midiatização como contexto, podemos buscar compreender 

os modos contemporâneos da interação entre organização e interlocutores. Na perspectiva de 

Lima (2009) as organizações podem tanto se utilizar dos diversos meios de comunicação como 

podem criar os seus próprios meios ou veículos, adotando a lógica da mídia.  A midiatização é 

desenvolvida como estratégia para legitimação social, considerando que as organizações são 

interdependentes dos processos vivenciados em sociedade. 

 A midiatização enquanto fenômeno social apresenta uma cultura comunicacional própria, 

o que vai reverberar nos modos como as empresas se relacionam com seus interlocutores. Ao 

observamos as formas de atuação da mídia, podemos compreender casos específicos em que as 

organizações adotam ou reverberam essas lógicas. É o que buscaremos entender a partir da 

observação do Apple Special Event de Setembro de 2014.   

 

Apple Special Event 

Desde o lançamento do iMac em 1998, a Apple organiza um evento para exibir suas 

novidades a um público selecionado, sempre em um palco de teatro onde os principais executivos 

apresentam os produtos ou serviços da empresa ao mercado. Perseguindo lógicas midiatizadas, a 

Apple passou a disponibilizar publicamente via download os vídeos completos que registram 

esses lançamentos do início ao fim, a partir do lançamento do serviço iCloud em 6 de junho de 

2011. O Apple Special Event, ocorrido em nove de Setembro de 2014, está entre os vídeos 

disponíveis para download e também foi transmitido ao vivo a partir de um link exposto na 

primeira tela do site da Apple no dia do lançamento. O evento teve duração de 2 horas e 14 

minutos e um site foi desenvolvido exclusivamente para sua transmissão.  

A página criada para a publicação online do evento é elemento de construção da 

organização como mídia. Este site apresenta, primeiramente, um player que exibe o que acontece 
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no teatro durante o lançamento. Este player mostra os vídeos pré-gravados especialmente para 

serem exibidos naquele dia e a transmissão dos acontecimentos presenciais. Também foi 

implementada uma linha do tempo constituída por publicações em textos, fotos e links de autoria 

da própria organização e de alguns interlocutores integrados ao site via Twitter. Sinaliza-se a 

participação de personalidades públicas, da imprensa e do próprio CEO
4
 da Apple, Tim Cook. A 

linha do tempo se localiza abaixo do player e conta com uma divisão de sete momentos que 

organizam o evento.  

 O primeiro deles, nomeado Pré-evento, exibe na linha do tempo o que acontecia nos 

bastidores. Destacam-se elementos como foto do teatro pronto para receber os convidados, foto 

das pessoas aguardando na fila para entrar no local, mensagens no Twitter que compartilhavam a 

expectativa sobre o que seria apresentado. Esta primeira parte da linha do tempo finalizou com 

um vídeo institucional de viés conceitual, pré-gravado, que exibia mensagens positivas sobre os 

valores da organização. Destaca-se o apelo sensível do vídeo, das imagens à música escolhida, 

tudo parece ter sido pensado para encantar a quem assiste; é forçoso destacar o seu caráter 

envolvente. Transcreve-se aqui tradução nossa do texto inicial e final deste vídeo pré-gravado: 

"Isso é para aqueles que sempre viram as coisas de forma diferente. Os que seguem uma visão, 

não uma rota. Onde os outros percebem o primeiro como valioso, você valoriza a primeira coisa 

que realmente importa. [...] Você é a diferença entre o mundo como ele era e o melhor lugar que 

ele será. E diferente é a única coisa sobre nós que sempre será a mesma".  Percebe-se a 

caracterização de uma organização que não fala só de si mesma, mas que inclui os sujeitos em 

interação no próprio discurso. Como diversas outras empresas, a Apple vende produtos e 

serviços, mas, para isso, ela busca ser percebida de forma diferente. O que dá suporte a este 

processo é a construção de um discurso organizacional que privilegia o compartilhamento do seu 

jeito de pensar e agir, da promoção de um estilo de vida. Oliveira e Lima (2010) afirmam que ao 

se constituir como mídia, a organização objetiva propor "interação pelo partilhamento de um 

quadro de referências simbólicas comuns (como estilos de vida, valores, atitudes)" (OLIVEIRA e 

LIMA, 2010, p. 160 e 161).  

                                                           
4
 Presidente da empresa. 
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Em síntese, nota-se que as práticas profissionais de comunicação adotadas procuram um 

caminho para expressar como a empresa constrói sua identidade, defendendo que sua forma de 

pensar cria mundos melhores. É como se a organização dissesse: "eu penso diferente, eu realizo 

feitos incríveis pensando assim, eu estou fazendo do mundo um lugar melhor". Sutilmente, esta 

discursividade estética informa que se as pessoas quiserem ser diferentes, se elas quiserem fazer 

parte de um mundo melhor, elas devem usar produtos Apple, elas devem consumir produtos 

Apple, elas podem defender a Apple, colocando este jeito de pensar em circulação. A 

organização convoca, de forma indireta, os sujeitos em interação a fazerem parte de seu universo, 

operando lógicas de pertencimento e desejo, típicas ao capitalismo contemporâneo e à 

midiatização enquanto processo histórico, social, cultural e econômico.  

Nesta visada, podemos refletir sobre como as organizações contemporâneas, empresas da 

indústria de bens para consumo, buscam se enquadrar em um território midiatizado a partir da 

construção de territórios do desejo. Como elucida o exemplo apresentado por Rogério Haesbaert 

e Glauco Bruce (2002, p.4) “um músico não deseja apenas um bom instrumento, ele quer 

harmonia, sonoridade, uma plateia, um lugar, etc”. 

Desejos construídos por algumas organizações como a Apple, acabam conseguindo 

influenciar o sujeito, podendo chegar até mesmo a um certo grau em que este já não se limita a 

comprar produtos ofertados, mas a propagar as suas experiências positivas. Muitas vezes os 

sujeitos defendem a empresa tornando-se advogados da marca, conforme esclarecem Wilian 

Ramalho Feitosa e Delane Botelho (2014):  

 

O nível de ligação emocional que o consumidor tem com uma marca pode fazer com que 

seu comportamento relativo ao conteúdo online sobre ela difira daquele de um 

consumidor sem aquela ligação – eles podem transmitir mais conteúdo positivo e 

resistir, contestar ou até negar conteúdo negativo. (FEITOSA e BOTELHO, 2014, p.1)  

 

Neste processo, a Apple pretende que o sujeito sinta-se empoderado, o que aproxima o 

sujeito da organização. Este relacionamento se conforma pelo viés da experiência estética. 
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Compreendemos a experiência estética como uma interação cognitiva com potencial de afetação 

do sujeito. Segundo Cesar G. Guimarães (2006, p.15), a experiência estética está "inserida em um 

contexto específico de ação e de comunicação, isto é, em uma situação na qual o sujeito é levado 

a desenvolver uma compreensão pragmático-performativa do objeto que lhe é apresentado". O 

autor complementa que "ela possui uma dimensão que é social e não simplesmente psicológica". 

A experiência estética, segundo Braga (2010), ultrapassa o nível psicológico de afetação 

momentânea. Em uma perspectiva comunicacional, a experiência estética vai além da percepção 

e da emoção, ela é também volitiva, pressupõe o compartilhamento. Por isso, ela pode ser 

territorializante na medida em que não só afeta o sujeito, como potencializa a circulação de 

sentidos produzidos no processo comunicacional. De acordo com o autor, "em uma sociedade na 

qual a midiatização vai se tornando o processo interacional de referência, os produtos em 

circulação mediatizada tornam-se geradores probabilísticos de experiência estética". (BRAGA, 

2010, p. 79).  

Todo o desenvolvimento da transmissão ao vivo combinado com vídeos pré-gravados 

integrados ao restante do show e à linha do tempo compõem um processo de acionamento da 

interação entre sujeito e organização de tal forma que os benefícios tangentes dos produtos ficam 

em segundo plano. O que a empresa pretende comercializar é o desejo, o sujeito não precisa de 

um telefone, mas sim de um produto mundialmente aplaudido, ansiosamente esperado. Percebe-

se que o envolvimento entre sujeito e organização não se dá a partir da venda de um produto, mas 

sim pelo viés da experiência. 

 

A fusão da informática com a elegância, da tela com o gestual [...] do móvel com o tátil 

gerou um universo particular, um universo transestético em que milhões de adeptos do 

Mac se diferenciam dos usuários comuns pelo sentimento de pertencer a uma 

comunidade em que o computador não é apenas uma máquina, mas uma cultura, uma 

"cool attitude", um estilo de vida. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 68). 

 

O segundo momento deste Apple Special Event é denominado Introdução. É quando Tim 

Cook finalmente sobe ao palco e fala um pouco sobre o que irá acontecer nos próximos 
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momentos. Em seguida, acontece de fato a apresentação dos produtos e serviços objetos do 

evento que são: o iPhone 6 (terceiro momento), o Apple Pay (quarto momento), o Apple Watch 

(quinto momento) e o lançamento do álbum gratuito do U2 (sexto momento), com destaque para 

o telefone e o relógio. Finaliza-se com o sétimo momento, onde são exibidas as postagens pós-

evento. A maioria são agradecimentos da organização e comentários de interlocutores sobre o 

que foi apresentado. Outro aspecto típico aos processos de midiatização é a participação ativa dos 

sujeitos em interação, ou seja, para a organização em relacionamento com a sociedade é 

importante disponibilizar espaço de fala aos seus interlocutores. A organização como mídia se 

institucionaliza não somente a partir de sua voz, mas se legitima a partir da fala de sujeitos 

outros, aqui representados pela imprensa, empregados e celebridades.  

Nota-se que o player do vídeo e a linha do tempo são dois elementos centrais que acionam 

o território comunicacional desejado pela empresa. É caro ressaltar que a transmissão ao vivo 

aconteceu a partir de Cupertino (EUA), cidade sede do principal escritório da empresa, portanto 

determinante para o aspecto histórico e simbólico do evento. Foi neste mesmo local que Steve 

Jobs, fundador da Apple, apresentou ao mundo em 1998, o iMac. O lançamento, apresentado por 

Tim Cook e seus colegas do mais alto escalão da companhia, é concebido como espetáculo. A 

divisão didática de conteúdo na linha do tempo indica um esforço da organização em se 

relacionar com os sujeitos em interação. A narrativa como "potência estruturante" (ANTUNES, 

2014, p. 117), constituída pelas sete divisões de tempo, instiga a investigação deste processo de 

envolvimento entre sujeito e organização que se estabelece como mídia. Hjarvard (2014) 

corrobora para esta reflexão: 

 

As mídias são ferramentas sociais para a produção de atenção, mas o recurso verdadeiro 

é a capacidade da mídia em controlar como a informação é representada (por exemplo, 

enquadrada ideologicamente ou narrada artisticamente), como as relações são 

construídas (por exemplo, quem se conecta a quem e de que formas), e para qual 

finalidade social as ações comunicativas servem. (HJARVARD, 2014, p. 40). 

 

A partir do desenvolvimento da narrativa organizacional, a marca cria um ambiente para 

que o sujeito seja afetado, para que sejam acionados os aspectos sensíveis de seu universo 
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cognitivo. Esse processo, possivelmente, é reverberado em lógicas de consumo. Ilustra-se o 

indício de uma relação entre consumidores-fãs e o lançamento do iPhone 6. Apesar de ter sido 

lançado em nove de Setembro de 2014 nos Estados Unidos, o produto só chegou ao Brasil em 

quatorze de Novembro de 2014, dois meses depois. Na ocasião, consumidores fizeram filas
5
 

desde a madrugada do dia anterior para comprar o produto. Em outros lugares do mundo
6
, como 

Nova Iorque, Miami, Sydney e Tóquio, também ocorreu o mesmo fenômeno.  

Quando a Apple realiza este evento de lançamento, ela objetiva que qualquer pessoa com 

acesso à internet vivencie uma experiência semelhante a que ela proporciona aos convidados 

presenciais. Coêlho (2015) nos atenta para o aspecto digital da midiatização: 

 

Os processos midiáticos são intensificados e há uma tendência de mobilidade dos 

processos sóciotécnicos, atravessando práticas sociais de maneira diversa. A 

flexibilização de fronteiras geográficas e culturais, principalmente a partir do processo 

de midiatização digital, nos leva a refletir também sobre aspectos relativos à convivência 

intercultural potencializada por esse processo. (COÊLHO, 2015, p. 58 e 59).  

 

O evento é palco da publicação oficial de uma série de informações da empresa, até então 

tidas como confidenciais. Como visto, ele é parte constituinte de uma narrativa seriada destinada 

ao lançamento de novas ideias da organização. O que antes era restrito se torna público. Diversos 

interlocutores têm a possibilidade de acessar essas novas informações simultaneamente. O sujeito 

que se coloca em frente a uma tela de computador para acompanhar o lançamento, é considerado 

aqui ator neste processo de comunicação da organização, por resignificar e se apropriar destes 

conteúdos por ela apresentados. O que ele vivencia pode ser considerado um deslocamento de seu 

cotidiano e, neste sentido, ele é sujeito que experimenta um processo estetizado.  

                                                           
5
 "iPhone 6 que custa até R$ 4,4 mil provoca filas na madrugada no Brasil": texto publicado em 14 de Novembro de 

2014 no Blog Radar Tecnológico do Estadão.  

6
 Notícia publicada no site Exame.com em 18 de Setembro de 2014: As filas para comprar o iPhone 6 pelo mundo.   
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Desta forma, propõe-se pensar a experiência estética para compreender este fenômeno 

comunicacional próprio aos processos de midiatização e apreendido ao pesquisar o objeto 

empírico em questão. Em uma primeira observação, nota-se a presença de uma discursividade 

estética na narrativa construída pela Apple e em toda a comunicação deste evento que possibilita 

o entendimento da organização como mídia.  

Considerações finais 

Ao propormos o entendimento da organização como mídia, a partir do evento estudado, 

ficou clara a necessidade de aprofundarmos os estudos sobre a midiatização no contexto 

organizacional. O objeto empírico eleito solicita o desenvolvimento de cotejamentos que 

envolvem organização e sujeitos em sociedade, impulsiona complexas dinâmicas interacionais e 

articula interlocutores. Na visada proposta, a organização se conforma como mídia. Não só segue 

lógicas mediatizadas, mas atua em uma sociedade que também é pautada pelas lógicas da mídia. 

A organização se posiciona como espaço de produção de comunicação. O site se constitui como 

meio e potencializa as formas contemporâneas da comunicação possibilitadas por recursos 

virtuais, pela internet; reverberando no real, a exemplo das filas em lojas.  

 Observamos que a midiatização como cenário próprio aos processos do capitalismo 

contemporâneo possibilita o desenvolvimento de novos construtos teóricos e práticos; influencia-

nos a buscar caminhos outros, a desenvolver novas interfaces entre saberes distintos que se 

encontram a partir de um olhar comunicacional. Nesta trajetória reflexiva, ainda permanece uma 

dúvida. A organização segue a lógica da mídia em uma ambiência de midiatização para 

envolvimento dos públicos ou é a mídia que segue a lógica da organização que é onde se 

concentra o poder do capital? 

A "criação artificial de escassez" (GORZ, 2005, p.11), característica base do capitalismo 

enquanto sistema econômico vigente e estabelecida como fator de competitividade entre as 

empresas, foi explorada pela Apple. Considerando que a organização foi responsável por criar o 

primeiro smarthphone a ser lançado no mundo, entendemos que um território, até então 

inexistente, foi monopolizado por algum tempo. Desta forma, o valor estabelecido para a venda 
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de um produto novo pode chegar a patamares jamais imaginados
7
. A quantidade de mercadoria 

disponibilizada no mercado pode ser manipulada ao ponto de criar uma falsa demanda. Vejamos 

o caso do iPhone 6, objeto do evento estudado, e que, vale lembrar, foi lançado em nove de 

Setembro de 2014. Apenas no dia doze uma quantidade limitada de aparelhos foi de fato 

colocada à venda, período denominado pela Apple como Pré-venda
8
. Em vinte e quatro horas 

foram comercializadas quatro milhões de unidades. No dia dezenove, iniciou a venda oficial do 

produto nos Estados Unidos. Em três dias haviam sido compradas mais de dez milhões de 

unidades dos novos modelos e o produto foi declarado esgotado. Quem optasse por comprar o 

telefone pelo site da Apple, podia esperar até quatro semanas pela entrega.  O tempo normal é de 

três dias úteis
9
.  

A partir desta criação de escassez, lógicas de desejo são acionadas e reforçadas. Este 

processo ocorre anualmente, desde o lançamento do primeiro iPhone em 2007. Especificamente 

em relação ao iPhone 6, principal produto lançado no Apple Special Event de Setembro de 2014, 

identificamos o estabelecimento de um ciclo. Primeiramente, ocorreram especulações na 

imprensa
10

 sobre o aparelho a ser lançado mesmo antes da organização se pronunciar 

oficialmente a respeito da novidade. Depois que o produto é apresentado de fato ao mercado, 

ocorreu a Pré-venda e paulatinamente o telefone começou a ser disponibilizado em outros países 

do mundo. Pouco tempo depois do novo iPhone chegar em todos os países previstos já se iniciam 

os rumores do próximo modelo. O aparelho já nasce dentro da lógica da obsolescência 

programada, pronto para ser substituído por uma nova versão após um ano. Para além dos 

aspectos contextuais, existe também um fator técnico que estimula a espera por novidades e 

impulsiona o consumo. A própria tecnologia do software (sistema operacional) é frequentemente 

atualizada fazendo com o que o hardware (smarthphone) se torne obsoleto. Os elementos físicos 

                                                           
7
 Notícia publicada pelo site da Revista Época: "Mesmo com valor de R$ 4.399, iPhone 6 já está esgotado na loja oficial 

da Apple no Brasil".  

8
 Dados informados pelo blog MacWorldBrasil e atualizados em vinte e três de Setembro de 2014.  

9
 Informação aferida no próprio site da Apple em doze de Outubro de 2015. 

10
 Destacamos aqui dois exemplos de notícias publicadas na internet sobre o assunto: "Seis rumores para o 

lançamento do iPhone 6" e "iPhone 6: rumores e expectativas". 
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de construção do telefone, peças, processadores, memória e outros componentes do hardware, 

não conseguem acompanhar as constantes atualizações do software.  

Todo este processo associado ao desenvolvimento de uma estratégia de comunicação que 

perpassa a dimensão do sensível, que explora as lógicas da experiência estética, que busca 

vincular sujeito e organização, visa manter o monopólio de mercado da Apple, pois os produtos 

da empresa ganham o significado de obras de arte. Esse movimento nos ajuda a compreender não 

só o contexto midiático em que vivemos, mas também seus valores simbólicos e sociais. É um 

processo que faz sentido em uma sociedade retroalimentada pelas lógicas de temporalidade e 

valor disseminadas pelo fenômeno da midiatização e pelas formas de atuação do capital na 

contemporaneidade. Neste âmbito, reforçamos a pertinência em se investigar o desenvolvimento 

de uma discursividade estética vista como estratégia de comunicação organizacional regida pelos 

modos de atuação do capitalismo contemporâneo.   

A conformação do Apple Special Event de 2014 como fenômeno comunicacional 

marcado pelos processos de uma sociedade em vias de midiatização nos instiga a entender o 

discurso da Apple e suas possíveis reverberações. Portanto, a metodologia a ser adotada na 

investigação de questionamentos para a pesquisa da qual se origina este artigo deverá estar 

atrelada a reflexões críticas que envolvam o discurso organizacional, pois "na medida em que 

elaboram o mundo, através dos seus discursos, os atores também constroem suas relações e 

identidades". (MOL, 2012, p. 75).  

Na atual fase da pesquisa, entendemos que este discurso é marcado pela construção da 

experiência estética como estratégia de vínculo entre organização e sujeito. Ainda é preciso 

questionar se estamos nos debruçando sobre a experiência estética ou se estamos nos deparando 

com uma espécie de estetização da experiência, ou seja, um tipo de experiência de natureza 

estética, mas que pode ser pensada, programada, planejada e conduzida. Nesta trajetória, ainda se 

faz necessário analisar as condições da experiência estética e seus efeitos. 
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