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● Potencial
As ações da empresa coman-
dada por Tim Cook fecharam
ontem cotadas a US$ 665,15.
Alguns analistas preveem que
os papéis podem chegar a
US$ 900.

● Smartphone
A Apple deve lançar o iPhone
5 no dia 12 de setembro, se-
gundo fontes de mercado. A
expectativa é que apresente,
no mesmo dia, o iPad Mini

Negócios Televisão. TV paga alcança
14,8 milhões de domicílios

PONTOS-CHAVE

MICHAELA REHLE/REUTERS

À espera
dos novos
produtos

Tecnologia. Fabricante do iPad e do iPhone ultrapassou ontem o valor de mercado que a Microsoft havia alcançado no final da
década de 90, antes do estouro da bolha da internet; as ações foram impulsionadas pelos rumores sobre o lançamento do iPhone 5

Apple se torna a empresa com maior
valor de mercado de todos os tempos

economia.estadão.com.br

Demanda. Expectativa pelo novo iPhone impulsiona ações

NOVA YORK

A Apple é a companhia de
maior valor de mercado do
mundo em todos os tempos.
Ontem, suas ações em alta fize-
ram com que a companhia al-
cançasse um valor de US$
623,52 bilhões, batendo o re-
corde estabelecido pela Micro-
soft na embriaguez da bolha
da internet.

Depois de cair por quatro me-
ses, as ações da Apple atingiram
recentemente novas altas em ra-
zão do otimismo com o lança-
mento do iPhone 5 e, possivel-
mente, de um iPad menor e mais
barato. A Apple já é a companhia
de maior valor do mundo desde
o fim do ano passado. Hoje, o seu
valor é 53% superior ao da segun-
da colocada, a Exxon Mobil.

No fechamento de ontem, as
ações da Apple alcançaram a co-
tação de US$ 665,15, um avanço
de 2,63% sobre sexta-feira. No pi-
co, em 1999, a Microsoft chegou
a valer US$ 620,58 bilhões, se-
gundo a Standard & Poor’s.

A comparação com a Micro-
soft não leva em conta, porém, a

inflação. Em dólares corrigidos,
no dia 30 de dezembro de 1999 a
gigante do software valia cerca
de US$ 850 bilhões. Hoje, ela va-
le US$ 257 bilhões.

Os analistas acreditam que as
ações da Apple ainda têm poten-
cial para crescer. A cotação indi-
cada por 38 analistas ouvidos pe-
la FactSet é US$ 745,80.

Apesar do aumento, o valor
das ações da Apple não é particu-
larmente elevado em compara-
ção com seus ganhos nos últi-
mos 12 meses. A relação “preço/
lucro” da companhia é 15,6, em
comparação a 16,1 da S&P 500. O
que sugere que os investidores,
ao contrário dos analistas, não
acreditam que a companhia pos-
sa aumentar muito suas vendas a
partir dos níveis atuais.

Expectativa. Além do iPhone e
do iPad Mini, os analistas especu-
lam que a Apple planeja produzir
um aparelho de TV para comple-
tar sua série de produtos eletrô-
nicos de consumo.

Na semana passada, o analista
Peter Misek, do banco de investi-
mentos americano Jefferies &

Company, afirmou que a nova
versão do iPhone poderá ser lan-
çada em meados de setembro.
Misek aumentou o preço-alvo
do papel da Apple de US$ 800
para US$ 900, e previu que o
iPhone 5 poderá “ser o maior lan-
çamento de celular da história”.

Misek disse que canais de veri-
ficações com produtores asiáti-

cos de componentes sugerem
que a Apple poder estar perto de
lançar o tão falado iPad Mini. O
analista também previu que um
novo produto de TV da Apple “es-
tá em plena produção”. Em ge-
ral, a Apple não costuma comen-
tar seus projetos sobre produtos
futuros até poucas semanas ou
dias antes de um lançamento.

Com a alta das suas ações, os
papéis se tornaram uma parte
preponderante de muitas cartei-
ras de investimento, muitas ve-
zes sem que os investidores se
dessem conta disso. A compa-
nhia representa 4,7% do valor do
índice das 500 da S&P, que é usa-
do como base para muitos fun-
dos mútuos.

Petróleo. A maior companhia
petrolífera da China, a PetroChi-
na, poderia reivindicar um valor
de mercado maior ainda do que
o da Apple, por causa das peculia-
ridades da bolsa chinesa.

A PetroChina registrou, por
breve tempo, um valor de US$ 1
trilhão depois que foi listada na
bolsa de Xangai, em 2007, mas
unicamente com base no seu pre-
ço naquela bolsa, que é isolada
do resto do mundo financeiro
por causa das leis chinesas sobre
investimentos externos.

As ações da PetroChina tam-
bém são negociadas em Hong
Kong e na Bolsa de Nova York, e
com base em seus preços, nunca
chegou a valer US$ 500 bilhões. /
AP e DOW JONES NEWSWIRES

PAINEL NEGÓCIOS

estadão.com.br

A utiliz
ação deste artig

o é exclusiva para fin
s educacionais.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




