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Apple agiganta-se sob a batuta de Tim Cook
Ações subiram dos 14 para os 151 dólares em 11 anos.
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Tim Cook prepara-se para, pelo décimo ano no cargo de CEO da Apple, revelar novos produtos da marca da maçã. Sob a liderança de Cook, a
Apple apostou em novos segmentos de negócios e fez história ao tomar-se a primeira empresa com um valor superior a dois biliões de dólares.
Este ano assinala-se uma década desde a estreia de Tim Cook no papel de CEO da Apple. E, pelo décimo ano, Cook revelará, esta terça-feira,
produtos da marca ao mundo, num dos eventos da indústria tecnológica que mais curiosidade gera. Steve Jobs, o fundador da empresa, criou o
hábito de revelar novos iphone em setembro – e este ano não se deverá fugir à regra.
Há dez anos à frente da Apple, Cook conseguiu transformar a tecnológica na empresa norte-americana com o maior valor de mercado,
chegando em 2018 à marca de um bilião e, dois anos depois, à fasquia dos dois biliões de dólares.
Em agosto de 2011, quando agarrou o leme da tecnológica criada por Jobs, Tim Cook tinha a árdua tarefa de suceder ao carismático fundador,
que morreu apenas dois meses depois de Cook assumir a pasta. Embora a indústria tenha reagido com alguma desconfiança à nomeação do
discreto executivo, que ingressou na Apple em 1998, após uma longa jornada na IBM, Cook passou com distinção na prova de fogo. O valor da
empresa em bolsa, conforme nota Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa, é um dos maiores exemplos. “A capitalização bolsista da
gigante norte-americana era à volta de 350 mil milhões de dólares em agosto de 2011 e atualmente cifra-se nos 2,5 biliões de dólares, um
aumento de sete vezes, à volta de 11% do PIB norte-americano.”
Cook é responsável não apenas pelo crescimento do valor de mercado da Apple ou das receitas, mas também pelo aumento da linha de
produtos. É já com o novo CEO que a tecnológica apresenta uma novidade no iphone, a assistente digital Siri, que fez a primeira aparição no
iphone 4S. Sucederam-se aquisições ao longo dos últimos anos – Cook já supervisionou quase uma centena de aquisições – e ainda uma
viragem para os serviços, mais sentida nos últimos anos. Depois do “hardware”, a empresa apostou em serviços de streaming que vão da
música aos jogos e, mais recentemente, até já se virou para um serviço virado para o fitness.
Com o lançamento de produtos esperado para a apresentação desta terça, Paulo Rosa nota a influência que as expectativas ligadas a produtos
têm nas ações da tecnológica. “A subida gradual das cotações da Apple é também influenciada pelas sempre presentes expectativas dos
investidores em relação ao lançamento de novos produtos e este facto poderá também justificar os rácios do valor da empresa em bolsa em
relação às receitas e lucros gerados.” A atual capitalização bolsista da empresa “representa cerca de sete
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vezes as receitas anuais e à volta de 30 vezes os lucros anuais. Estes rácios elevados são, atualmente, justificados, em parte, pelas taxas de
juro de quase zero e a falta de alternativas sem risco que gerem retornos elevados. É o fator TINA (“There Is No Alternative”) a funcionar e que
impulsiona a cotação das ações e a Apple é também beneficiada.”
iphone, a joia da coroa
O smartphone da Apple não foi a primeira grande inovação da tecnológica – antes disso, já o ipod tinha agitado as águas na indústria – mas é o
produto que tem o papel central nas receitas da empresa. Quando Tim Cook chegou à Apple, já a companhia tinha apresentado quatro modelos,
mas a importância para as receitas só foi crescendo com a passagem do tempo, assumindo um papel central nas receitas da empresa. Em
2018, por exemplo, o iphone gerou receitas de 217,7 mil milhões de dólares. Um ano depois, as vendas já atingiam os 142,1 mil milhões,
representando mais de 54% das receitas anuais. No ano passado, ano de pandemia, a Apple registou um volume de vendas menor, na ordem
dos 137,8 mil milhões de dólares, mas o smartphone continuou a valer mais de metade das receitas anuais.
E, na visão do analista Krish Sankar, da Cowen Consulting, é expectável que este peso do iphone para as vendas continue ao longo do próximo
trimestre, “apesar dos constrangimentos de componentes que poderão chegar ao iphone e ipad”. Na visão deste analista, “a reabertura de
quase todas as lojas poderá ser também positiva para as vendas de ‘hardware’ daqui em diante”.
O que esperar do evento?
É já quase um dado adquirido que será apresentado o sucessor do iphone 12 que, a manter a denominação atual, será o iphone 13. Depois de
em 2020 apresentar um iphone com um aspeto visual diferente, é esperado que este equipamento traga poucas mudanças visuais e mais
“trabalho” no interior do equipamento. De acordo com as informações que têm vindo a ser avançadas nas habituais antecipações e rumores da

indústria tecnológica, são sugeridas mudanças no que toca à câmara e ao processador do telefone.
Em Portugal, a apresentação será transmitida ao final da tarde, quando forem 18 horas no continente. Devido à pandemia, a habitual
apresentação com imprensa e profissionais da indústria, dá novamente lugar a uma apresentação pré-gravada.
AÇÕES VALEM 11 VEZES MAIS
Evolução das ações da Apple entre 2011 e 2021.
Tim Cook não criou o império Apple, mas é o responsável pelo substancial crescimento da empresa. As ações da tecnológica norte-americana
valem hoje quase 11 vezes mais do que quando Cook assumiu o cargo de CEO, passando de cerca de 14 dólares em agosto de 2011 para 151
dólares dez anos depois. Durante a liderança do executivo, a companhia já lançou produtos como o Apple Watch, os Airpods ou uma ampla
gama de serviços.
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