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Notas: 
Todas as cotações foram atualizadas na 
Bloomberg às 15h41 no dia 19 de janeiro 
de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apple (Ticker: AAPL US) 
  

 Descrição       
A Apple, empresa mais valiosa do mundo, é sobretudo conhecida pela venda de iPhones - 
produto que agrega a maioria das suas vendas. Começou por produzir apenas 
computadores, mas atualmente desenvolve e comercializa um vasta gama de produtos 
(iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, etc.) e serviços (App Store, Apple Music, 
iCloud, Apple TV+, etc.). Apesar de as vendas de iPhone ainda representarem uma porção 
significativa da receita global, a empresa tem vindo a expandir cada vez mais a gama de 
serviços (i.e., subscrições), que ajudam a gerar lucros mais previsíveis e menos sazonais. 
Atualmente cota no Nasdaq com uma capitalização bolsista perto de USD 2,8 B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tese de Investimento 
Crescimento do segmento de Serviços: De forma a diversificar as vendas e tornar a 
empresa cada vez menos dependente das vendas de iPhones, a Apple tem apostado 
bastante no segmento de Serviços (App Store, Apple Music, iCloud, etc.), sendo já o 
segundo maior da empresa (19% das vendas) e um dos principais catalisadores de 
crescimento. A empresa tem vindo a expandir o portfolio ao adicionar serviços como 
Apple Arcade, Apple News+ e Apple TV+. 

 
Aumento das subscrições pagas: No início de 2022, a empresa revelou que atingiu a 
marca das 745 M de subscrições pagas, um número que tem crescido de forma galopante 
– no verão de 2021 o valor era de 700 M. A gigante tecnológica tem tido a capacidade de 
transformar os seus “consumidores de produtos” em também “consumidores de 
serviços”. Uma transição que fortalece o ecossistema, confere maior estabilidade aos 
lucros (através das subscrições) e melhora a rentabilidade da empresa.  

 
Ecossistema: Os diversos dispositivos da Apple têm a capacidade de se conectar de forma 
bastante fácil e rápida, sendo este um dos principais fatores de sucesso da empresa. A 
rápida partilha de informação entre os vários produtos (ex. entre iPhone, Mac, iPad, 
Apple Watch) é uma das capacidades que os consumidores mais privilegiam, e é uma 
enorme barreira à transição para produtos ou serviços de outra marca. Desta forma, 
sempre que o consumidor adquire mais um produto da Apple, torna-se gradualmente 
mais “difícil” sair deste universo (mesmo que haja produtos mais baratos no mercado). 
 
Procura constante por novos mercados/tecnologias: Com o intuito de diversificar 
sucessivamente o negócio e acompanhar a transformação digital da economia, ao longo 
dos anos a Apple tem penetrado em vários novos mercados. Por exemplo, espera-se que 
em 2022/2023 anuncie o seu primeiro headset de realidade aumentada e que penetre no 
mercado de condução automóvel autónoma a partir de 2025. 
 

 

Ticker MyBolsa/website BiG AAPL

Ticker BiGlobal Trade AAPL

Ticker BiGTrader24 AAPL

Ticker BiG Power Trade AAPL

P/E Ratio 2022E 29,52

P/BV Ratio 44,00

EV/Sales 6,45

Apple Inc.

Preço 168,98

Máx de 52 semanas 182,94

Mín de 52 semanas 116,21

YTD -4,8%

Volume médio diário (M) 84.561.408

Capitalização bolsista (M) 2.760.182

Beta 1,02

Dividendo 0,87

EPS 5,67

Preço e Performance (Valores em USD)

Vendas (USD M) 365.817

EBITDA (USD M) 121.933

Nº de empregados 154.000

ROA 28,1%

ROE 147,4%

D/E 0,0%

Dividend Yield 0,5%

Informação Financeira
Fonte: Dados da empresa 
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Transição para 5G: Uma das principais preocupações da empresa é manter elevada a 
motivação dos consumidores em adquirir regularmente os modelos de iPhone mais 
recentes, um parâmetro que parecia a perder força antes do lançamento dos modelos 
5G. Com esta transição, e com melhorias significativas na qualidade da câmara (outro 
aspeto privilegiado pelos consumidores) face a modelos mais antigos, antecipa-se uma 
elevada procura pelo modelo iPhone 13, lançado em 2021 (o modelo iPhone 12, 1º 
iPhone com 5G, também já tinha tido uma excelente adesão). 
 
Balanço robusto e excelente geração de Fluxos de Caixa: A gigante tecnológica possui 
mais de USD 190 MM em caixa e equivalentes, e uma posição caixa líquida - dinheiro 
disponível depois de pagar a dívida – de USD 72 MM. Adicionalmente, devido à elevada 
margem operacional do negócio e à relativa baixa necessidade de investimento em capex 
(3% das vendas), a Apple possui uma enorme capacidade de gerar dinheiro – fluxo de 
caixa livre em 2021 foi de USD 93 MM. Estes valores consideráveis conferem uma enorme 
disponibilidade financeira à empresa quer para reinvestir no negócio ou recompensar os 
acionistas. 
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 Principais segmentos 
 
iPhone: divisão de smartphones que operam através do sistema operativo iOS. O produto 
em questão representa a grande fatia das receitas da empresa (52% das vendas em 2021), 
tornando a performance da mesma muito dependente do lançamento de novos modelos.  
 
Entre 2015 e 2020, as vendas não apresentaram um crescimento considerável, cifrando-se 
entre os USD 135-155 MM. No entanto, com o lançamento de modelos 5G – sendo o iPhone 
12 o primeiro – a empresa conseguiu criar um novo ciclo de consumo, de tal forma que as 
em 2021 quase alcançarem os USD 200 MM. Adicionalmente, a melhoria na qualidade da 
câmara também foi capaz de aumentar o número de consumidores bem como a vontade de 
adquirir um modelo mais recente.  
 
Para além disso, o modelo mais em conta, iPhone SE, tem sido capaz de atrair clientes 
android que pretendiam fazer a transição, mas que não estavam dispostos despender um 
montante elevado nos modelos mais avançados.  
 
Últimos lançamentos: A Apple tende a lançar para o mercado novos modelos anualmente. 
Em 2021, foi revelado o modelo iPhone 13 (incluindo o versão normal, mini, Pro e Pro Max). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mac: divisão de portáteis e desktops da Apple que operam através do sistema operativo 
macOS. A empresa possui diferentes gamas: iMac, MacBook Pro, MacBook Air. 
 
Tal como os iPhones, a divisão de computadores reportou vendas anuais recorde no valor 
de USD 35 MM em 2021, tendo existido uma elevada procura pelas várias gamas. 
 
Último lançamentos: Em 2021 a Apple teve dois lançamentos. Em maio revelou um iMac 
com um novo design e equipado com o chip M1 – chip desenvolvido internamente. Em 
outubro lançou uma nova versão MacBook Pro disponível em modelos de 14 e 16 inchs 
também equipado pelo chip M1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Bloomberg; Attest  

 

iPhone 13 

Fonte: Dados da empresa; 

Nota: As vendas do ano fiscal de 2020 foram 

penalizadas pelo facto do lançamento do iPhone 

12 ter sido adiado para o ano fiscal seguinte, do 

4ºT de 2020 para o 1ºT de 2021. 
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Fonte: Dados da empresa 



 

 
Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e recolhida de fontes 
consideradas de confiança. O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correção integral da informação disponibilizada, nem deve entender-se nada do aqui é 
constante como indicador de que quaisquer resultados serão alcançados. Chama-se particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são 
susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora disponibilizada. Adverte-
se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o 
preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Alterações nas taxas de câmbio de investimentos não denominados na moeda local do 
investidor poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento. Este documento não foi preparado com nenhum objetivo específico de investimento. 
Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG poderá disponibilizar informação adicional, caso tal lhe 
seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores 
mobiliários. O BiG assegura a independência nas recomendações de investimento nos termos dos pontos 7.23 e 7.24 da política de gestão de conflitos de interesses 
do BiG. O BiG monitoriza continuamente as recomendações emitidas pelos analistas nos termos do código de conduta e da política de transações pessoais 
 

 

 
Analista: 
Francisco Fonseca 
 
 
Research: 
 

research@big.pt 
 

 

FLASH NOTE – APPLE 
JANEIRO 2022 

 
iPad: divisão de tablets que operam através do sistema operativo iPadOS. 
 
A divisão de iPads não foi exceção relativamente às anteriores, e 2021 foi um ano histórico 
ao nível de vendas, tendo gerado perto de USD 32 MM. O iPad Air e iPad Pro foram os 
produtos com maior procura. 
 
Últimos lançamentos: Em abril de 2021, a Apple lançou um novo iPad Pro equipado com o 
chip M1, e em setembro uma versão melhorada do iPad e um novo iPad mini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wearables, Home and Accessories: divisão inclui os modelos AirPods, Apple TV, Apple 
Watch, produtos Beats, HomePod, iPod touch, entre outros. O crescimento deste segmento 
tem sido fundamental na tentativa de diminuir a dependência das vendas de iPhones, 
gerando já um montante superior à divisão de Macs e iPads. O crescimento médio anual de 
vendas entre 2018 e 2021 rondou os 30%, o valor mais elevado entre todos os segmentos. 
 
Últimos lançamentos: Em setembro 2021 a Apple lançou o Apple Watch Series 7 e em 
outubro a terceira geração de AirPods. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviços: Ao longo dos últimos anos a empresa tem vindo a expandir o seu portfolio de 
serviços (conteúdo digital, saúde, cloud, pagamentos, etc,), sendo atualmente um dos 
principais catalisadores de crescimento. Alguns dos principais são: 
 

- App Store: Loja online de aplicações que agrega mais de 4,5 milhões de aplicações 
(incluindo jogos). A Apple não revela quanto é que gera em receitas através da App 
Store, mas divulga quanto é que paga aos developers, sendo que estes recebem 
entre 70% e 85% das receitas brutas da plataforma. Em 2021 esse montante 
ascendeu a USD 60 MM (vs USD 45 MM em 2020, ou USD 260 MM desde 2008), 
sugerindo que a plataforma continua a crescer a um ritmo elevado. Portanto, as 
receitas da App Store, retirando o pagamentos aos developers, terá sido entre USD 
25,7 MM e 10,6 MM, considerando uma comissão de 30% ou 15%, respetivamente. 

 
 
 
 
 

Fonte: Dados da empresa 

Fonte: Dados da empresa 

Fonte: Dados da empresa 
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Comissões: a Apple cobra uma comissão 30% sobre as compras das Apps ou dentro das mesma, excetuando 

algumas situações: 

• Small Business Program: programa lançado em 2021, segundo qual os developers com menos de USD 1 

M de vendas anuais apenas pagam 15% de comissão. De acordo com as estimativas dos analistas, 98% 

dos developers integram esta categoria, mas representam apenas uma pequena fração das vendas. 

• Desde agosto de 2021, a Apple apenas cobra 30% no segundo ano de existência da App. 
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- Apple Music (EUR 6,99/mês): plataforma de streaming ou download de música, 

rádio, podcats, etc. 
 

- Apple TV+ (EUR 4,99/mês): plataforma de streaming de séries e filmes, incluindo 
conteúdo original da Apple. 
 

- Apple Arcade (EUR 4,99/mês): subscrição que permite o acesso a mais de 200 jogos 
desenvolvidos em conjuntos com alguns do developers mais inovadores do mundo. 

 
- iCloud: serviço de cloud da Apple, que armazena música, fotos, contactos, 

documentos, calendários, ect. que pode ser acedido por qualquer dispositivo da 
empresa ou por PCs com o sistema operativo Windows. Todos os consumidores da 
Apple têm direito a 5 GB de armazenamento gratuito, podendo depois expandir o 
serviço para 50GB (EUR 0,99/mês), 200GB (EUR 2,99/mês) ou 2TB (EUR 9,99/mês). 

 
- Apple Fitness+ (EUR 9,99/mês): subscrição que permite o acesso a aulas de 

exercício guiadas online (ex. ioga, ciclismo, dança, remo, força, corrida, etc.) bem 
como algumas métricas de exercício disponíveis através do Apple Watch.  

 
- Apple News+: subscrição que permite o acesso a centenas de revistas e jornais. 

 
- Apple Care: inclui o serviço Apple Care+ e AppleCare Protection Plan, que 

consistem em subscrições que expandem a cobertura de suporte e reparação dos 
produtos. 

 
- Licenciamento: a Apple licencia o uso de propriedade intelectual e outros serviços. 

 
- Apple Card: cartão de crédito da Apple em parceria com a Mastercard. 

 

- Apple Pay: plataforma que permite colocar os vários cartões bancários (débito ou 
crédito) em formato digital, possibilitando o pagamento de compras através dos 
dispositivos da Apple (ex. iPhone e Apple Watch). 

 

- Apple One: Pacote que agrega os principais serviços num só conjunto: Apple Music, 
Apple TV+, Apple Arcade e iCloud (capacidade disponível varia consoante o pacote).  

o Individual (1 pessoa): EUR 11,95/mês, incluindo 50BG no iCloud; 
o Família (máx. 5): EUR 16,95/mês, incluindo 200GB no iCloud 
o Premier (máx. 5): EUR 25,95/mês, incluindo o serviço Apple Fitness+ e 2TB 

no iCloud. 
 

Em 2021, o segmento de Serviços manteve a tendência de elevado crescimento de vendas – 
27% yoy. Este crescimento foi originado não só pelo aumento do número de subscritores 
novos bem como pelo incremento do gastos por parte dos existentes. Dada a sua 
escalabilidade, o segmento já ultrapassou a margem bruta dos 70% (vs 61% em 2018). 
Estima-se que a App Store, o licenciamento e o AppleCare agreguem mais de 60% das 
vendas do segmento. 
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 Transição do modelo de negócio 

A Apple tem tido a capacidade de explorar sucessivamente novas oportunidades. Ao 
longo do últimos anos, o crescimento tinha vindo a abrandar (excluindo 2021) e a 
dependência aos iPhones era cada vez mais evidente. De forma a contrariar essa 
tendência, a Apple conseguiu expandir o seu portfolio de ofertas, particularmente através 
das divisões Wearables, Home and Accessories e Serviços. Atualmente, em conjunto, já 
agregam perto de 30% das vendas totais (vs 20% no final de 2017). Adicionalmente, a 
divisão de Serviços gera boa parte das receitas através de subscrições, o que torna os 
lucros da empresa menos sazonais e mais previsíveis. 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chip M1  
Em novembro de 2020, a gigante tecnológica anunciou o seu primeiro chip desenvolvido 
internamente específico para o Mac - M1. Sendo um system-on-a-chip (SoC), o M1 possui 
várias tecnologias e funcionalidades num só chip (CPU, GPU, memória, etc). Foi também 
o primeiro chip da indústria de PCs com base em tecnologia de 5 nanómetros. Volvido 
praticamente um ano, a Apple revelou dois novos modelos – M1 Pro e M1 Max. Ambos 
possuem um CPU com uma performance 70% face ao M1. Já o GPU do M1 Pro é 2x 
superior ao M1, enquanto o M1 Max é 4x superior. Como indicam os ganhos de quota de 
mercado desde o lançamento do M1 face ao dois anos anteriores, subindo de 8,1% para 
7,1% das vendas em todo o mundo, a transição de chips desenvolvidos pela Intel 
(parceria que já durava desde 2006) para os M1 foi uma aposta ganha pela Apple. 
Atualmente, para além do iMac 24”, o MacBook Air, os MacBook Pro 13”, 14” e 16”, e o 
novo iPad Pro também já possuem um chip da família M1, e a tendência é que 
progressivamente mais produtos detenham chips desenvolvidos internamente pela 
Apple, fortalecendo a diferenciação e a conectividade entre os mesmos – o ecossistema. 
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 Principais mercados 

O continente americano, particularmente os EUA, é de longe o maior mercado da Apple 
(42% da vendas), seguindo-se Europa (24%) e China (19%) que completam o pódio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excluindo o ano de 2021, onde foi o mercado que reportou o maior crescimento, a China 
perdeu terreno face às restantes regiões. O aumento de preços, desaceleração da 
inovação e o aumento da competitividade local (Huawei e Vivo) foram alguns dos 
obstáculos ao crescimento da empresa no país. No entanto, e introdução dos modelos 5G 
potenciaram um novo ciclo de consumo e as vendas na China cresceram 70% em 2021. 
 
A aceleração do crescimento 2021 verificou-se em todas as regiões, tendo a procura por 
iPhones (em grande medida), por iPads e pelas ofertas no segmento de Serviços sido os 
principais catalisadores de crescimento. 

 
 Estratégia “Net Cash Neutral” 

Em 2018 o CFO da Apple referiu que a empresa iria transitar para uma estratégia que ao 
longo do tempo iria procurar uma posição de caixa líquida neutral (nível de caixa e 
equivalentes similar à divida). Aquando da afirmação, a Apple detinha uma posição de 
caixa líquida de USD 163 MM, uma medida que no final do ano fiscal de 2021 tinha 
recuado para USD 72 MM. Um dos métodos utilizados para reduzir o enorme “excesso” 
foi aumentar a remuneração acionista, particularmente através da recompra de ações. 
Apenas nos últimos 4 anos, a Apple recomprou perto de USD 300 MM em ações (vs USD 
140 MM no período de 4 anos anterior a 2018) e USD 56 MM em dividendos, um 
agregado de remuneração acionista que ultrapassa a barreira dos USD 350 MM. 

 
 Principais clientes 

Os clientes da Apple inserem-se sobretudo no setor de consumo, sendo que a gigante 
tecnológica vende os produtos diretamente através da suas lojas de retalho físicas e 
online (36% das vendas em 2021) e através de canais de distribuição indiretos como 
empresas de telecomunicação, retalhistas e revendedores (64% das vendas). Em 2021, 
nenhum cliente representou mais de 10% das vendas. 

 

 Produção 
A Apple faz outsourcing de grande parte da manufatura dos seus produtos, 
particularmente para o continente asiático. 
Em 2021, os quatro maiores fornecedores da empresa foram (todos sedeados em 
Taiwan): Foxconn, Pegatron, Quanta Computer e Taiwan Semiconductors. Outros 
fornecedores importantes são LG Display, Samsung Electronics, Intel, Jabil, etc. 
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 Demonstração de resultados 

- Vendas reportam crescimento de 33% yoy: Ao contrário dos dois anos anteriores em 
que o segmentos de Wearables, Home and Accessories e Serviços foram os principais 
catalisadores, em 2021 a Apple verificou um elevado crescimento em todo o 
portfolio de ofertas. O novo ciclo de consumo criado com o lançamento dos modelos 
5G, principalmente na China e nos EUA, explicam boa parte do crescimento.    

- Margem bruta expande para os 42%: A margem bruta dos Produtos melhorou 3,8 
p.p. devido ao aumento do volume de vendas bem com à maior procura por 
produtos com melhor margem. Já a margem dos Serviços expandiu 3,7 p.p. devido à 
expansão do número de subscritores. 

- Gastos operacionais diminuem em % das vendas: os gastos em P&D 
(desenvolvimento e atualização de novos produtos e serviços) e custos gerais e 
administrativos (salários e compensações, gastos em marketing, etc.) representaram 
12% das vendas.  

- Taxa de imposto: 13,3% (vs 14,4% em 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fluxos de Caixa 
- Extraordinária capacidade de geração de dinheiro: Em 2021, devido ao elevado 

incremento dos lucros gerados, a Apple conseguiu gerar mais de USD 100 MM em 
fluxo de caixa operacional. Tendo investido USD 11 MM (3% das vendas) em capex, o 
fluxo de caixa livre cifrou-se nos USD 93 MM. 

- Aumento sustentado do dividendo: Atualmente, a Apple distribui um dividendo 
trimestral de USD 0,22 por ação. Em 2021 distribuiu perto de USD 14,5 MM em 
dividendos (+3% yoy) – 0,6% de yield face à cotação no final do ano fiscal.  

- Expansão da recompra de ações: A tecnológica voltou a expandir o programa de 
recompra de ações, tendo chegado perto dos USD 86 MM – 3,6% de yield face à 
cotação no final do ano fiscal. 

 
 

 Balanço 
- Posição de caixa líquida supera os USD 70 MM: No final do ano fiscal de 2021, a 

Apple possuía mais de USD 190 MM em caixa e equivalentes, e um montante em 
dívida de USD 119 MM. 

- Inventários crescem mais de 50% yoy: A empresa adiou o lançamento do iPhone 12 
do último trimestre de 2020 para o 1º de 2021, como tal o aumento de inventário 
característico em antecipação do lançamento de um iPhone ocorreu apenas no 1ºT 
de 2021 e não no 4ºT de 2020. Para além disso a pressão sobre as cadeias de 
fornecimento tende a promover alguma acumulação de inventário. 

- Contas a receber aumentam USD 10 MM yoy: o adiamento do lançamento também 
é a principal razão para a diferença mencionada. 

- Dívida bem diversificada e de baixo custo: A dívida de tecnológica possui uma 
maturidade média de perto dos 11 anos e um cupão médio fixo de 2,55%. 
 
 

Fonte: Dados da empresa 

Balanço (USD M) 2020 2021

Activos 323.888  351.002  

Caixa e Equivalentes 38.016    34.940    

Títulos Mobiliários 153.814  155.576  

Contas a receber 16.120    26.278    

Inventário 4.061      6.580      

PP&E 36.766    39.440    

Outros Activos 75.111    88.188    

Passivos 258.549  287.912  

Dívida de Curto Prazo 8.773      9.613      

Dívida de Longo prazo 98.667    109.106  

Contas a pagar 42.296    54.763    

Outros Passivos 108.813  114.430  

Total Capital Accionista 65.339    63.090    

Total Capital e Passivos 323.888  351.002  

Fluxos de Caixa (USD M) 2019 2020 2021

Operacional 64.691       80.674   104.038   

Resultado Líquido 55.256       57.411   94.680     

Depreciação e Amortização 12.547       11.056   11.284     

Alterações Fundo de Maneio 3.488 -        5.690     4.911 -     

Outros 376           6.517     2.985      

Investimento 45.896       4.289 -    14.545 -    

Edifícios, terrenos e maquinaria 10.495 -      7.309 -    11.085 -    

Ganhos de Títulos Mobiliários 57.460       5.453     3.075 -     

Outros 1.069 -        2.433 -    385 -        

Financeiro 90.976 -      86.820 -  93.353 -    

Variação da dívida 1.842 -        3.462     11.643     

Recompra de ações 66.897 -      72.358 -  85.971 -    

Dividendos 14.119 -      14.081 -  14.467 -    

Outros 8.118 -        3.843 -    4.558 -     

Variação de Caixa 19.611       10.435 -  3.860 -     

Caixa no final do período 50.224       39.789   35.929     
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Vendas (USD M) 2019 2020 2021 CAGR 2019/21 % Vendas Margem Bruta

Produtos 213.883 220.747 297.392 18% 81% 35%

iPhone 142.381 137.781 191.973 16% 52% -

iPad 21.280 23.724 31.862 22% 9% -

Mac 25.740 28.622 35.190 17% 10% -
Wearables, Home and 

Accessories
24.482 30.620 38.367 25% 10% -

Serviços 46.291 53.768 68.425 22% 19% 70%

Total 260.174 274.515 365.817 - 42%

DR (USD M) 2019 2020 2021

Vendas 260.174  274.515  365.817  

Custo das Vendas 161.782  169.559  212.981  

Margem Bruta 98.392    104.956  152.836  

Pesquisa & Desenvolvimento 16.217    18.752    21.914    

Custos Gerais & Administrativos 18.245    19.916    21.973    

Gastos Operacionais 34.462    38.668    43.887    

Lucro Operacional 63.930    66.288    108.949  

Outros lucros (despesas) 1.807      803        198        

Impostos 10.481    9.680      14.527    

Resultado Líquido 55.256    57.411    94.620    

Ganhos por ação 2,97 3,28 5,67
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 Últimos resultados (4ºT de 2021) 

 
“Estimamos que no trimestre que terminou em Setembro tenhamos perdido USD 6 MM em 
vendas devido a disrupções no fornecimento de semicondutores e na manufatura de alguns 
produtos. Dada a elevada procura que estimamos para o trimestre que termina em 
dezembro, o impacto nas vendas será ainda pior comparativamente ao trimestre anterior.” 
 
“Nós já somos neutrais em carbono enquanto empresa, mas este trimestre estabelecemos o 
objetivo de tornar toda a nossa cadeia de valor neutral até 2030. Queremos também 
remover todo o plástico no empacotamento dos produtos até 2025.” 
 
Problemas que estão a impactar o negócio? 
“No trimestre que terminou em setembro o impacto foi sobretudo nos iPhones, iPads e Macs, 
devido à crise de semicondutores que tem afetado inúmeras indústrias e devido às 
disrupções de manufatura no sudoeste asiático. No segundo ponto já melhoramos bastante 
desde setembro, por isso no trimestre que termina em dezembro o impacto irá advir 
particularmente da crise de chips. Atualmente afeta praticamente todas as gamas de 
produtos.” 
 
Cada vez mais produtos podem ser adquiridos em prestações? 
“Atualmente a maioria dos consumidores nos EUA adquirem um iPhone em prestações 
mensais, no entanto, globalmente em termos geográficos e de produtos a compra imediata 
continua a ser o método mais utilizado. Não temos um percentagem exata, mas cada vez 
mais produtos são adquiridos em prestações. O que pretendemos é oferecer as condições 
que os clientes preferem.” 
 
Crise de Semicondutores? 
“A falta de chips está a ocorrer sobretudo nos legacy nodes - chips menos avançados 
tecnologicamente -, e nós compramos principalmente chips de última geração, que não 
estão a ter tantos problemas.” 
 
 

 Oportunidades 
 

Setor automóvel 
De acordo com fontes internacionais, a Apple possui centenas de colaboradores a 
desenvolver um carro totalmente autónomo que deverá chegar aos consumidores em 
2025. Acredita-se que a tecnológica está a desenvolver uma nova bateria com potencial 
para reduzir radicalmente os custos e a autonomia dos veículos elétricos atuais. Tal como 
os restantes produtos vendidos, os veículos deverão ter uma integração profunda com o 
ecossistema da Apple. Para a produção dos vários componentes do carro, a Apple deverá 
desenvolver parcerias com grupos automóveis. Espera-se que os veículos não possuam 
volante nem pedais e que tenham um design parecido com o modelo Lifestyle Vehicle da 
Canoo (imagens à esquerda). 

 
Realidade Aumentada 
Segundo a imprensa internacional, a Apple pretendia lançar o seu primeiro headset de 
realidade aumentada até ao final de 2022, no entanto, devido a problemas relacionados 
com sobreaquecimento, software e a câmara o lançamento pode vir a ser atrasado para 
2023. Informações não oficiais mais recentes apontam que o headset não será concebido 
para longos períodos de utilização centrados num metaverso, mas sim para experiências 
mais curtas, como comunicação, visualização de conteúdos e gaming. 

 
 

Realidade Virtual (RV) vs Realidade 

Aumentada (RA) 

Por vezes RV é confundida por RA. A primeira 

corresponde a uma experiência imersiva num 

universo totalmente virtual, enquanto RA 

corresponde a uma visão modificada do 

mundo real. 

Lifestyle Vehicle da Canoo 
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 Equipa de Gestão 

 
Tim Cook (CEO):  
- Antes de ser nomeado CEO em 2011, Tim Cook era COO, tendo sido responsável 

pelas vendas e operações da empresa em todo o mundo, incluindo a gestão da 
cadeia de fornecimento. Adicionalmente, também foi chefe da divisão Macintosh. 

- Antes de ingressar na Apple, Cook foi vice-presidente da Compaq, sendo responsável 
pela gestão de inventário da empresa. 

- Antes disso, Tim Cook foi COO da divisão de Revendas da Intelligent Electronics. 
- O atual líder da Apple esteve também 12 anos na IBM, onde, entre outras funções, 

liderou as divisões de manufatura e distribuição do segmento de PCs na América do 
Norte. 

- Cook completou um MBA na Universidade de Duke University, e uma Licenciatura 
em Engenheira Industrial na Universidade de Auburn. 

- Compensação em 2021: USD 98,7 M, dos quais USD 3 M em salário e USD 82 M em 
ações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luca Maestri (CFO & Senior VP):  
- Como CFO, Luca Maestri gere a contabilidade, o planeamento financeiro e análise, 

tesouraria, investor relations, etc. Luca ingressou na empresa em 2013 como vice-
presidente financeiro. 

- Luca Maestri detém mais de 25 anos de experiência em liderança de equipas no 
departamento financeiro de empresas com operações de grande escala e 
complexidade. Antes da Apple, foi CFO da Xerox e da Nokia Siemens Networks. 

- Maestri iniciou a sua carreira na GM e despendeu 20 anos em cargos financeiros e de 
operações na América, Ásia Pacífico e Europa.  

- Luca completou a licenciatura de Economia na Universidade de Luiss em Roma e um 
mestrado em Gestão na Universidade de Boston.  

- Compensação em 2021: USD 26 M 
 
 
Jeff Williams (COO): 
- Jeff Williams supervisiona as operações da Apple em todo o mundo bem como o 

serviço de suporte ao cliente. Adicionalmente, chefia os engenheiros de hardware e 
software do Apple Watch. 

- William interpretou um papel fundamental na entrada da empresa no segmento de 
telemóveis, com o lançamento do iPhone. 

- Antes de ingressar na Apple, Jeff trabalhou durante 13 anos na IBM. 
- Concluiu a licenciatura em Engenharia Mecânica na Universidade do Estado da 

Carolina do Norte e um MBA na universidade de Duke. 
- Compensação em 2021: USD 26 M. 

 
 
 
 

Luca Maestri 

 

Jeff Williams 

 

Tim Cook 

 

GlassDoor Review 

Fonte: GlassDoor 
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 Aquisições e Vendas 

NeXT Software (1996): fundada em 1985 por Steve Jobs, numa altura em que tinha sido 
forçado a abandonar a Apple, a NeXT desenvolvia hardware e software na área de 
computação. A Apple anunciou a integração em 1996, que ficou marcada pelo regresso 
de Steve Jobs à tecnológica como CEO. A tecnologia adquirida foi fundamental para o 
desenvolvimento dos produtos da Apple na altura. Oficialmente não foi revelado o preço 
da transação, mas as estimativas apontam para USD 400 M. 
 

Siri (2010): A SRI International Artificial Intelligence Center desenvolveu a Siri em 
conjunto com a Nuance Communications, empresa especializada em tecnologia de voz. 
Esta tecnologia, inicialmente desenvolvida para tarefas do dia a dia como reservar 
restaurantes, comprar bilhetes ou saber o estado do tempo, foi integrada nos primeiros 
modelos de iPhone. Não existe um preço oficial, mas as estimativas apontam que a 
aquisição tenha ascendido a USD 200 M. 

 

Anobit Technologies (2011): a start-up de semicondutores israelita foi adquirida por USD 
500 M devido ao seus componentes de memória flash, uma peça fulcral dos produtos da 
Apple. 
 

AuthenTec (2012): aquando da aquisição, a empresa possuía mais de 200 patentes de 
tecnologia de segurança. Uma delas acabou por ser bastante útil para a Apple: a 
funcionalidade de segurança biométrica que mais tarde se tornou no Touch ID (permite 
desbloquear os iPhones e outros dispositivos através das impressões digitais do dedo). A 
aquisição teve um custo de USD 350 M. 

 

Beats Electronics e Beats Music (2014): corresponde à maior aquisição da Apple até à 
data – USD 3 MM em dinheiro e ações pelos produtos de áudio da empresa bem como o 
serviço de streaming, Beats Music, utilizado para desenvolver a Apple Music. A Beats 
Electronics foi das poucas aquisições que não foi integrada nos produtos da Apple, 
mantendo-se ainda como uma marca distinta. 
 

Dialog (2018): a Apple pagou USD 600 M pela compra da empresa inglesa focada na 
manufatura de semicondutores. Nos anos anteriores à aquisição, a empresa já era um 
fornecedor exclusivo da Apple relativamente aos power management integrated circuits 
(PMICs) utilizados nos iPhones, iPads, etc. Sendo os PMICs uma parte central do 
funcionamento dos produtos da Apple, a tecnológica decidiu garantir o controlo da 
Dialog. 
 

Texture (2018): a Apple investiu USD 485 M na compra da aplicação de jornais e revistas 
de forma a expandir as suas próprias ofertas. Meses após a aquisição, o serviço foi 
transformado na Apple News+. 

 

Shazam (2018): plataforma digital capaz de identificar músicas através da audição das 
mesma. A Apple adquiriu a empresa por detrás desta tecnologia por USD 400 M com o 
intuído de a integrar nos seus diversos dispositivos. 
 

Intel smartphone modem (2019): com o intuito de começar a desenvolver 
semicondutores mobile internamente, a Apple adquiriu a maioria do negócio smartphone 
modem da Intel. A Apple pagou USD 1 MM por 2,2 mil colaboradores, equipamento, 
propriedade intelectual e patentes. A aquisição foi pensada como oportunidade para 
potenciar a transição para o 5G. 
 

As várias aquisições efetuadas até à data demonstram a preocupação da empresa em 
realizar aquisições relativamente pequenas com o intuído de as integrar e melhorar o seu 
ecossistema de produtos e serviços. 
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 Relative Valuation 

 
Fonte: BiG Research 

 
A Apple cota com um P/E para 2022 de 29,5x, um valor bem acima dos seus rivais. Porém, 
esse premium mais elevado pode ser explicado pelo maior crescimento de vendas, pela 
margem operacional bem superior, pelo retorno sobre os ativos mais elevado, por uma 
saúde financeira mais robusta (dívida líquida/EBITDA inferior à média) e por uma maior 
capacidade de gerar fluxos de caixa tendo em conta as necessidades de investimento em 
capex. 

 

 Riscos 
Dependência da venda de iPhones: Apesar dos esforços da Apple em diversificar as suas 
vendas, o iPhone ainda gera mais de metade das vendas, o que torna a geração de 
dinheiro muito dependente do lançamento de novos iPhones e do sucesso dos mesmos. 
No entanto, para mitigar este risco a empresa tem-se focado no alargamento do portfólio 
de produtos e de serviços. 

Redução das comissões na App Store: Salvo exceções, algumas das quais mencionadas 
anteriormente, a Apple cobra uma comissão de 30% sobre as compras na App Store, 
incluindo as compras dentro das aplicações. Adicionalmente, a empresa obriga a que 
todas as compras sejam processadas pelo seu sistema de pagamentos, que aplica a 
comissão de 30%. Empresas como a Epic Games consideram que estas condições são 
ilegais e anticompetitivas, como tal, esta chegou mesmo a processar a Apple. Em 2021, 
no final do julgamento, a juíza federal Gonzales Rogers não considerou a obrigatoriedade 
de todos as compras terem de passar pelo sistema da Apple como ilegal, mas sim como 
anticompetitiva, como tal obrigou a Apple a permitir que os developers pudessem 
remeter as compras para sistemas de pagamentos alternativos (escapando aos 30% de 
comissão). Originalmente ficou decido que a Apple tinha 90 dias, até dia 9 de dezembro 
de 2021, para executar estas mudanças, no entanto, a gigante tecnológica conseguiu 
adiar a obrigatoriedade dessa implementação – neste momento não existe uma data 
exata para a transição. Caso a Apple venha mesmo a ser obrigada a executar as 
mudanças, as vendas na App Store, a maior divisão no segmento de serviços, serão 
negativamente impactadas. 
 
Disrupções nas cadeias de fornecimento: Tal como anunciado, a Apple estima ter 
perdido USD 6 MM em vendas no trimestre que terminou em setembro e que o impacto 
no último trimestre de 2021 será ainda pior. Desta forma, caso as disrupções como o 
fecho de fábricas na Ásia, a falta de semicondutores e o congestionamento dos portos 
persistam, a Apple continuará a não conseguir corresponder a toda a procura que tem 
verificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome País
Capitalização 

Bolsista
PER 2022E

Retorno 

Acionista

Crescimento 

Vendas        5 

anos

Margem 

Operacional 
ROA

Div. Líq./ 

EBITDA

Fluxo de Caixa 

Operacional / Capex

Sony Japão 136.825 19,9 0% 30% 11% 3% 0,5 2,6

Lenovo China 13.585 8,2 4% 59% 4% 4% 0,1 5,3

HP EUA 40.494 9,0 12% 33% 8% 18% 0,7 11,0

Samsung Coreia do Sul 383.113 11,0 1% 40% 18% 9% -1,2 1,7

Apple EUA 2.758.059 29,5 2% 78% 30% 28% -0,4 9,4

Média exc. Apple - 12,0 4% 41% 10% 9% 0,0 5,2
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 ESG 

 

Environmental (Ambiental) 
 

Mudanças Climáticas 

- Transitar toda a cadeia de manufatura para energia renovável até 2030; 

- Balancear as emissões com projetos de renovação de carbono; 

- Reduzir as emissões em 75% até 2030 vs nível de 2015. 
 
Recursos 

- Eliminar o plástico no empacotamento até 2025; 

- Utilizar apenas materiais renováveis ou recicláveis nos produtos e no 
empacotamento. 

 
Energia Renovável: De forma a utilizar apenas energia renovável nas suas instalações, a 
Apple tem investido sobretudo em energia solar (70%) e energia eólica (25%). 

 

Social 
 
Diversidade 

- Desde 2014, a Apple tem contratado de forma contínua pessoas que pertencem a 
minorias sub-representadas na indústria de tecnologia como mulheres e pessoas que 
se identificam como negros, hispânicos ou americanos nativos – 53% das contrações 
pertencem a estes grupos. 

 
Desigualdade salarial 

- A Apple considera que já atingiu a igualdade salarial em todos os países onde opera 
em termos de gênero, ou seja, homens e mulheres recebem o mesmo pelo mesmo 
tipo de função. 

- Nos EUA, minorias sub-representadas ganham o mesmo pelo mesmo tipo de função 
que colaboradores brancos. 

 
 

 Gráfico 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fonte: BiGlobal Trade (partner Saxo Bank); BiG Research 
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Fonte: Dados da empresa 

Data Modelos

2007 iPhone

2008 iPhone 3G

2009 iPhone 3GS

2010 iPhone 4

2011 iPhone 4S

2012 iPhone 5

2013 iPhone 5S & 5C 

2014 iPhone 6 & 6 Plus

2015 iPhone 6S & 6S Plus

2016 iPhone SE; iPhone 7 & 7 Plus

2017 iPhone 8 & 8 Plus; iPhone X

2018 iPhone XS & XS Max; iPhone XR

2019 iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

2020 iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini

2021 iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini

Timeline dos lançamentos de iPhones Glossário de termos financeiros 
 
EPS: resultado líquido atribuível aos 
accionistas dividido pelo número total 
acções ordinárias em circulação.  
 
EBITDA: lucros antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização. Constitui 
uma métrica de avaliação da 
performance operacional de uma 
empresa. 
 
ROA: rácio entre o resultado líquido e os 
activos totais. 
 
ROE: rácio entre o resultado líquido 
atribuível aos accionistas e o capital 
próprio total. 
 
D/E: rácio entre o passivo total e o 
capital próprio total da empresa, ambos 
em valores contabilísticos.  
 
Net Debt/EBITDA: rácio entre o 
montante de dívida líquida e o EBITDA. 
 
Dividend Yield: Rácio entre o mais 
recente dividendo anunciado anualizado 
e o preço de mercado da acção. 
 
P/E: rácio entre o preço de mercado e o 
resultado líquido da acção. 
 
EV/EBITDA: rácio entre o valor de 
mercado da empresa e o EBITDA dos 
últimos 12 meses. 
 
EV/Sales: rácio entre o valor de mercado 
da empresa e o total de receitas dos 
últimos 12 meses. 
 
MoM: comparação com o mês anterior. 
 
YoY: comparação com o mesmo período 
do ano anterior. 
 
Est: estimativa. 
 
B: biliões. 
 
MM: mil milhões. 
 
M: milhões. 
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DISCLOSURES 

• O Banco de Investimento Global, S.A. é uma instituição registada e regulada pelo Banco de Portugal e pela Comissão do Mercado dos Valores 
Mobiliários, as duas principais entidades responsáveis pela regulação de actividades financeiras em Portugal.  
 

• O BIG dispõe de um Código de Conduta, aplicável a todos os colaboradores que desempenham a actividade de analistas financeiros, no sentido 
de continuar a assegurar o rigor, a competência e a excelência que caracterizam a sua imagem institucional. O referido documento está 
disponível para consulta externa, caso se verifique uma requisição nesse sentido. 
 

• Os membros da equipa de Research do BIG não recebem nem irão receber qualquer tipo de compensação no âmbito do exercício regular das 
suas recomendações, as quais reflectem opiniões estritamente pessoais. 

 

• Não existe uma política de cobertura pré-definida no que respeita a selecção dos títulos alvo de recomendações de investimento. 
 

• Clarificação dos termos qualitativos implícitos às recomendações: 
o Comprar, expectativa de retorno absoluto superior a 15%; 
o Acumular, expectativa de retorno absoluto entre +5% a +15%; 
o Hold/Neutral, expectativa de retorno absoluto entre -5% a +5%; 
o Reduzir, expectativa de retorno absoluto entre -5% a -15%; 
o Vender, expectativa de retorno absoluto inferior a -15%; 

 A tipologia de investimento supra mencionada mostra-se meramente indicativa e não, globalmente, estrita. 
 

• Salvo disposição em contrário, a validade dos preços-alvo no âmbito das recomendações de investimento emitidas pela Equipa de Research do 
BiG consiste em 12 meses.   
 

• A actualização dos nossos modelos e respectivos preços-alvo das recomendações de investimento proceder-se-á, habitualmente, num período 
entre 6 a 12 meses. 

 

• Para mais informações consulte o nosso documento de Disclaimers online neste link, https://big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/Outros , ou 
por favor contacte research@big.pt. 
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