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Nota: 
Todas as cotações foram atualizadas na 
Bloomberg às 12h30 do dia 23 de 
Fevereiro de 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PayPal (Ticker: PYPL) 
  

 Descrição 

A PayPal é uma empresa tecnológica de pagamentos que possibilita pagamentos 
digitais e móveis entre consumidores e comerciantes em todo o mundo. O seu 
propósito é de democratizar os serviços financeiros e melhorar a saúde financeira 
da população, aumentando as oportunidades económicas para empreendedores 
e empresas. Através do seu leque de ofertas, a PayPal permite que os 
comerciantes e consumidores movam dinheiro em qualquer altura, através de 
qualquer plataforma e com qualquer dispositivo. Em 2021, através da sua rede de 
mais de 400 milhões de contas ativas, a empresa processou um volume total de 
pagamentos de USD 1,25 B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tese de Investimento 

A PayPal é um dos principais players no mundo dos pagamentos digitais, 
conectando consumidores e comerciantes em todo o mundo através da sua rede 
two-sided. A PayPal está inserida numa indústria em forte crescimento, onde a 
própria empresa acredita ter um mercado potencial de USD 110 B, dos quais a 
empresa ainda apresenta uma quota muito reduzia. 

A PayPal beneficiou bastante da pandemia, pois as medidas de restrição 
associadas aceleraram a transição para pagamentos digitais em todas as 
indústrias, acelerando a transição em 3 a 5 anos. A empresa já dominava 
pagamentos digitais online e começa agora a penetrar agressivamente nos 
pagamentos offline ao ter introduzido em 2020 a possibilidade de fazer 
pagamentos através da tecnologia QR code. 

Atualmente a empresa está a passar por uma fase complicada onde o sentimento 
de mercado tem prejudicado bastante o desempenho das suas ações. O regresso 
do consumo presencial, aliado a projeções de vendas que ficaram aquém das 
expectativas, assim como a introdução de um método de pagamento próprio por 
parte da eBay penalizaram a cotação bolsista da PayPal. 

Ticker Site BiG PYPL

Ticker BiGlobal Trade PYPL

Ticker BT24 PYPL

Ticker BiG Power Trade PYPL

P/E Ratio 2022E 17,80

P/BV Ratio 5,55

EV/EBITDA 38,60

PayPal Holdings

Preço 103,17

Máx. 52 sem. 310,16

Mín. 52 sem. 101,71

YTD -45,3%

Volume diário 15 445 801

Capitalização Bolsista 120 194

Beta 1,11

Dividendo 0,00

Lucros por ação 3,55

Preço e Performance (Valores em USD)

Vendas (USD milhões) 25 371

EBITDA (USD milhões) 5 689

Número de colaboradores 30 900

ROA 5,7%

ROE 20,0%

D/E 0,41

Dividend Yield -

Informação Financeira

Fonte: BiG Research 

13 709
16 099

19 918
23 402

1 742

1 673

1 536

1 969

1,71

2,07

3,54 3,52

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

500 0

100 00

150 00

200 00

250 00

300 00

2018 2019 2020 2021

Receita e Resultados por ação

Transações (USD M)

Outros serviços (USD M)

EPS diluído

https://big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/TradingNotes
https://big.pt/OndeInvestir/EquityAdvisor/Geral


 

  

2 
 

FLASH NOTE – PAYPAL INC 
FEVEREIRO 2022 

 
Analista: 

Francisco Cavaco 
 
Research: 
 

research@big.pt 
 

 

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.                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modelo de negócio 

A PayPal disponibiliza diversas soluções de pagamento aos seus clientes através da 
sua rede global que conecta comerciantes e consumidores em mais de 200 
mercados. A PayPal ajuda os comerciantes e consumidores a conectarem-se, 
transacionarem, e completar os pagamentos tanto online, como nos dispositivos 
móveis, aplicações ou presencialmente. A empresa também possibilita que os 
clientes transfiram fundos entre várias fontes, incluindo conta bancária, conta 
PayPal Cash ou Cash Plus, conta Venmo, produtos de crédito, cartões de crédito e 
débito, e outros produtos de reserva de valor como cupões, cartões de oferta e 
credit rewards. Para os comerciantes, a PayPal oferece soluções de pagamento que 
autorizam e liquidam pagamentos, assim como acesso instantâneo aos seus fundos. 

Receita: A PayPal gera receita principalmente através das comissões associadas às 
transações de pagamento assim como outros serviços relacionados, que tendem a 
estar associados ao volume de atividade nas plataformas da empresa. A empresa 
não tende a cobrar aos clientes por depósitos e levantamentos de fundos nas suas 
contas, mas recebe uma taxa na conversão cambial e transferências instantâneas. 
Adicionalmente, a PayPal disponibiliza opções de crédito aos consumidores e 
comerciantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor para os comerciantes 

A PayPal ajuda os negócios a crescer ao disponibilizar um alcance global e 
potencializar todos os aspetos de pagamento digital. A empresa oferece métodos 
alternativos de pagamento, incluindo acesso a soluções de crédito, prevenção de 
fraude, gestão de risco e análise de dados para ajudar as empresas a atrair mais 
clientes. A PayPal disponibiliza tecnologia que, de forma fácil, permite os 
comerciantes adicionarem opções de checkout para pagamentos online, em 
dispositivos móveis e presenciais. 

A plataforma da PayPal permite aos comerciantes aceitarem pagamentos online e 
offline, incluindo pagamentos feitos com as carteiras PayPal e Venmo, cartões de 
crédito e débito, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, etc. 

Fonte: PayPal Fonte: PayPal 
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Crédito: A Paypal disponibiliza acesso a opções de crédito para certas pequenas e 
médias empresas através dos seus produtos PayPal Working Capital e PayPal 
Business Loan. 

 PayPal Working Capital: Permite os negócios pedirem emprestado uma 
percentagem do volume anual de pagamentos processados pela PayPal por 
uma taxa fixa. 

 PayPal Business Loan: Disponibiliza financiamento de curta duração por 
uma taxa fixa com base numa avaliação do negócio e do dono do negócio 

A oferta de produtos de crédito é uma forma da PayPal reforçar a sua relação com 
os comerciantes e atrair novos clientes (comerciantes) ao disponibilizar acesso a 
capital que muitas vezes não é possível através de meios tradicionais. 

Receita via comerciantes: Advém principalmente de comissões relacionadas com o 
total de transações de pagamento e outros serviços relacionados. 

Comissões aplicadas nas transações comerciais nos EUA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor para os consumidores 

A PayPal disponibiliza uma carteira digital que possibilita os consumidores fazerem 
pagamentos de forma segura, e através de várias fontes de financiamento, junto dos 
comerciantes. 

P2P: A empresa também oferece soluções de pagamento “pessoa para pessoa” 
através da PayPal, Venmo e Xoom. 

Os movimentos de dinheiro P2P são uma ótima forma de adquirir novos clientes ao 
possibilitar que os utilizadores da PayPal estabeleçam contas ativas quando 
necessitam enviar ou receber pagamentos. 

 

Tipo de pagamento Comissão

Método alternativo 2,59% + taxa fixa

Faturação 3,49% + taxa fixa

PayPal Checkout 3,49% + taxa fixa

PayPal Guest Checkout 3,49% + taxa fixa

PayPal Guest Checkout - American Express Payments 3,50%

Transação QR Code (> 10,01 USD) 1,9% + taxa fixa

Transação QR Code (< 10 USD) 2,4% + taxa fixa

Transação QR Code através de terceiro 2,29% + 0,09 USD

Pagamento via Venmo 3,49% + taxa fixa

Enviar/Receber dinheiro por bens e serviços 2,89% + taxa fixa

Pagamento via cartão de Crédito/Débito 2,99% + taxa fixa

Outras transações comerciais 3,49% + taxa fixa

Nota 1: A taxa fixa depende da moeda em que a transação está a ser efetuada, se for em USD a taxa 

é de USD 0,49, se for em EUR a taxa é de EUR 0,39. 

Nota 2: Quando o cliente aceita o contrato do usuário (“user agreement”) para comprar ou vender 

um bem ou serviço ou fazer outro tipo de transação comercial, é considerado “Transação 

Comercial”. 
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Crédito: Em certos mercados a PayPal disponibiliza produtos de crédito aos 
consumidores como forma de financiar as compras no checkout. Assim que um 
cliente é aprovado para crédito, passa a estar disponível a opção de financiamento 
para essa conta. 

Receita via consumidores: Advém de comissões geradas nas conversões cambiais, 
transferências imediatas entre a conta PayPal (ou Venmo) para a conta bancária, 
juros e taxas nos produtos de crédito, e outras taxas. 

Comissões aplicadas aos consumidores nos EUA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estratégia da empresa 

A capacidade de a empresa fazer crescer a sua receita depende, entre outros 
motivos, dos padrões de consumo, da adoção de pagamentos digitais por parte dos 
consumidores e comerciantes, da expansão de canais de comércio, do crescimento 
de dispositivos móveis, do crescimento da base de consumidores com a introdução 
global da internet e da transição de dinheiro físico e cheques para formas digitais. 

Neste sentido, a estratégia da empresa foca no crescimento em: 

 Negócio core: Através da expansão da sua capacidade global, base de 
clientes e escala. Aumentar a frequência de utilização dos seus produtos e 
serviços e aumentar a oferta de soluções para os consumidores e 
comerciantes.  

Nota: A taxa fixa depende da moeda em que a transação está a ser efetuada, se for em USD a taxa 

é de USD 0,30, se for em EUR a taxa é de EUR 0,35. 

Pagar com PayPal Comissão

Online sem comissão

Na loja sem comissão

Comprar e vender criptomoedas Comissão

1 - 24,99 USD 0,5 USD

25 - 100 USD 2,30%

100,01 - 200 USD 2%

200,01 - 1 000 USD 1,80%

1 000,01 USD + 1,50%

Transações internacionais Comissão

Conta PayPal ou conta bancária 5% + (0,9 USD - 4,99 USD)

Cartões 5% + (0,9 USD - 4,99 USD)

Transações domésticas Comissão

Conta PayPal ou conta bancária sem comissão

Cartões 2,9% + taxa fixa

Converter pagamentos noutras moedas Comissão

Pagar com moeda diferente da moeda listada no produto 4%

Enviar dinheiro para alguém numa moeda específica 4%

Outras transações 3%

Levantar dinheiro Comissão

Conta bancária sem comissão

       se instantânea 1,50%

Cartões 1,50%
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 Valor para consumidores e comerciantes: Ajudar os comerciantes a crescer 
e expandir os seus negócios, e disponibilizar aos consumidores formas 
simples, seguras e flexíveis de gerir o seu dinheiro.  

 Parcerias estratégicas: Desenvolver novas parcerias para melhorar as 
ofertas da PayPal. 

 Novas áreas de crescimento: Crescimento orgânico e através de aquisições 
com foco na inovação. 

 Produtos da PayPal 

A PayPal tem expandido a sua oferta através, não só, da introdução de novas 
soluções desenvolvidas internamente, mas também através de aquisições 
estratégicas que reforçam o seu valor junto dos clientes. 

Braintree: Desenvolve produtos que facilitam a aceitação de pagamentos nas 
aplicações e websites. 

Venmo: A Venmo é um serviço de pagamentos móvel que permite os titulares de 
contas transferir fundos para outras pessoas através de uma aplicação. 

Paydiant: Plataforma de carteira móvel com base em cloud para os comerciantes, 
bancos e processadores de pagamentos. A plataforma permite aos parceiros 
integrar tecnologia que melhore as capacidades de carteira móvel nas suas 
aplicações. 

Xoom: Disponibiliza uma forma rápida, fácil e segura de transferir dinheiro e pagar 
despesas dos EUA e Canadá para 131 países. 

Zettle: A Zettle é uma empresa sueca que cria produtos que ajudam a aceitar 
pagamentos e acompanhar as vendas. 

Hyperwallet: Plataforma que disponibiliza formas transparentes e seguras para as 
empresas e marketplaces de ecommerce aceitarem pagamentos.  

Simility: Plataforma que através de algoritmos de machine learning ajuda os bancos 
e outras empresas financeiras na tomada de decisão e reduz perdas através da 
deteção e bloqueio de fraude. 

Honey: A plataforma da Honey disponibiliza ferramentas para descobrir produtos, 
os preços mais baixos e descontos. A sua extensão de browser procura os melhores 
negócios para o consumidor. Com um único click, a Honey procura automaticamente 
(e testa) cupões em mais de 30 mil sites. Se a extensão encontrar um código que 
funcione, será então aplicado ao carrinho no checkout. A Honey recebe uma 
comissão por parte dos comerciantes sempre que uma venda for feita com um 
cupão (descoberto pela Honey) associado. 
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 Métricas importantes 

O grande valor da PayPal é conseguir atrair o máximo de novos clientes (contas 
ativas), de forma a reforçar o seu network effect. Ou seja, quanto mais consumidores 
utilizarem os produtos da PayPal para fazerem pagamentos, mais comerciantes 
passam a querer adotar as ofertas da PayPal, levando a que mais consumidores 
optem pelos meios de pagamento da PayPal, criando-se um ciclo que se repete. Dito 
isto, quanto mais contas ativas a PayPal tiver, maior será o volume de transações de 
pagamento nas suas plataformas e, consequentemente, maior será a receita. 

Contas ativas: Conta registada diretamente com a PayPal ou plataforma de acesso 
parceira que tenha completado uma transação nas plataformas de pagamento da 
PayPal ou através da Honey Platform, durante os últimos 12 meses. Uma plataforma 
de acesso parceira é um terceiro em que os seus clientes têm acesso às plataformas 
de pagamento da PayPal através das credenciais de log in nesses parceiros. 

Número de transações de pagamento: Número de pagamentos, líquido de 
devoluções, que tenham sido bem-sucedidos nas plataformas de pagamento da 
empresa, ou possibilitados pela PayPal via soluções de pagamento de um parceiro. 

Volume de pagamentos: Valor monetário dos pagamentos, líquido de devoluções, 
que tenham sido bem-sucedidos nas plataformas de pagamento da empresa, ou 
possibilitado pela PayPal via soluções de pagamento de um parceiro. 
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 Pontos de investimento 

Posição de mercado: A PayPal detém a maior carteira digital do mundo, aceite em 
76% dos 1 500 maiores retalhistas online da América do Norte e Europa. 

 

Efeito Network: O grande valor da PayPal é conseguir atrair o máximo de novos 
clientes (contas ativas), de forma a reforçar o seu network effect. Ou seja, quanto 
mais consumidores utilizarem os produtos da PayPal para fazerem pagamentos, 
mais comerciantes passam a querer adotar as ofertas da PayPal, levando a que mais 
consumidores optem pelos meios de pagamento da PayPal. Para reforçar este 
efeito, a PayPal procura inserir o máximo de ofertas nos seus serviços, fazendo com 
que um cliente possa gerir a maioria dos assuntos financeiros através das suas 
plataformas, criando um ecossistema que reforça a frequência de utilização. No final 
de 2021, as 426 M de contas ativas consistiam em 392 M de consumidores e 34 M 
de comerciantes. 

Mercado potencial: A PayPal acredita que o seu mercado potencial são USD 110 B, 
e que a mesma ainda tem uma quota muito pequena (menos de 5%). O mercado de 
pagamentos digitais está em forte crescimento, e a tendência será continuar a 
expandir à medida que aumenta a sua utilização no retalho online e presencial, nas 
transações P2P, nas transações de negócios para consumidores, nos pagamentos em 
países emergentes, nas transferências dos governos, na negociação de ativos, nas 
despesas pessoais e nas transferências entre negócios. 

Investimentos: Dado o seu modelo de negócio, a empresa gera elevado fluxo de 
caixa financeiro através dos depósitos dos clientes nas suas plataformas, 
possibilitando a empresa investir na expansão da sua oferta (aquisições), mas 
também em empresas inovadoras através do seu portfólio de investimentos. 

Crédito e BNPL: A disponibilização de serviços de crédito é uma mais-valia, pois para 
além da receita extra gerada com os juros e comissões, a PayPal reforça a fidelização 
dos clientes. Adicionalmente, o serviço de “compre agora, pague depois” (BNPL) 
está em forte crescimento, e é uma forma da PayPal aumentar o consumo para os 
comerciantes, gerando assim mais transações. Pois, muito consumo que não é 
realizado dada a falta de financiamento via meios tradicionais, passa a ser feito com 
a possibilidade de os clientes comprarem no momento e pagarem os produtos em 
várias prestações (sem juros). 

76%

27%

15% 13% 9% 6% 6%

PayPal Apple Pay Amazon
Pay

Google
Pay

Affirm Afterpay Shop Pay

Aceitação entre os 1 500 maiores retalhistas online da 
América do Norte e Europa

Fonte: Dados da empresa 
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 Resultado líquido 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Receita: No ano fiscal 2021, a PayPal viu a sua receita total crescer 18,3% para 
USD 25,4 MM. A receita da empresa, principalmente por via das transações, tende 
a estar muito correlacionada com o volume de transações de pagamento nas suas 
plataformas. Contudo, há outros fatores importantes como o mix comerciantes, 
produtos e serviços; mix entre transações domésticas ou internacionais; regiões 
geográficas onde ocorrem as transações e a quantidade de crédito a receber. 

Transações: Em 2021 cresceu 17% em consequência de um forte crescimento do 
volume de transações processadas (+33%) e do número de transações (+25%), 
ambos fatores que beneficiaram de um aumento no número de contas ativas. A 
receita com transações cresceu a um ritmo inferior ao do volume de transações e 
número de transações dada a maior proporção em transações P2P que resultam 
em comissões inferiores, maior proporção de volume de transações via 
plataformas parceiras e em comerciantes de grande dimensão que tendem a 
pagar menos comissões. 

Numa primeira fase (1ºT2020), a pandemia impactou o consumo e a despesa dos 
comerciantes. Contudo, a partir do 2ºT2020, a PayPal tem beneficiado de uma 
forte adoção do consumo online, gaming, e entregas de comida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros serviços: Este segmento aumentou 28% em 2021, fruto da receita gerada 
através de empréstimos concedidos aos consumidores e comerciantes. O total de 
crédito a receber era de USD 5,3 MM no final de 2021 (vs USD 3,6 MM em 2020), 
refletindo um aumento no portfólio de crédito como resultado de uma maior 
oferta de produtos de crédito e entrada em novos mercados. 

 
Fonte: Dados da empresa 
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Fonte: Dados da empresa 

Resultado Líquido (USD M) 2021 2020 2019 2018

Transações 23 402 19 918 16 099 13 709

Outros serviços 1 969 1 536 1 673 1 742

Receita total 25 371 21 454 17 772 15 451

Despesa com  transações 10 315 7 934 6 790 5581

Perda com  transações e crédito 1 060 1 741 1 380 1274

Apoio ao cliente e operações 2 075 1 778 1 615 1407

Vendas e Marketing 2 445 1 861 1 401 1314

Tecnologia e desenvolvimento 3 038 2 642 2 085 1831

Gerais e administrativas 2 114 2 070 1 711 1541

Outras  62  139  71 309

Despesa total 21 109 18 165 15 053 13 257

Investimentos / (despesa com juros) ( 163) 1 776  279 182

Receita antes de impostos 4 099 5 065 2 998 2 376

Imposto sobre rendimento (benefício) ( 70)  863  539  319

Resultado Líquido 4 169 4 202 2 459 2 057

Resultado Líquido (% Vendas) 2021 2020 2019 2018

Transações 92,2% 92,8% 90,6% 88,7%

Outros serviços 7,8% 7,2% 9,4% 11,3%

Receita total 100% 100% 100% 100%

Despesa com  transações 40,7% 37,0% 38,2% 36,1%

Perda com  transações e crédito 4,2% 8,1% 7,8% 8,2%

Apoio ao cliente e operações 8,2% 8,3% 9,1% 9,1%

Vendas e Marketing 9,6% 8,7% 7,9% 8,5%

Tecnologia e desenvolvimento 12,0% 12,3% 11,7% 11,9%

Gerais e administrativas 8,3% 9,6% 9,6% 10,0%

Outras 0,2% 0,6% 0,4% 2,0%

Despesa total 83% 85% 85% 86%

Investimentos / (despesa com juros) -0,6% 8,3% 1,6% 1,2%

Receita antes de impostos 16% 24% 17% 15%

Imposto sobre rendimento (benefício) -0,3% 4,0% 3,0% 2,1%

Resultado Líquido 16% 20% 14% 13%
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Despesa operacional: Aumentou 16% para USD 21,1 MM, melhorando a margem 
operacional de 15,3% para 16,8%. 

Despesa com transações: Cresceu 30% para USD 10,3 MM devido ao aumento do 
volume de transações. Esta despesa está relacionada com o custo que a PayPal 
incorre para aceitar os fundos que o cliente utiliza ao fazer um pagamento. Estes 
custos incluem taxas pagas aos processadores de pagamentos e outras 
instituições financeiras. Certas formas de financiar os pagamentos acatam um 
custo superior para a PayPal (por exemplo: o custo de financiar uma transação 
com um cartão de crédito ou débito é geralmente superior ao de financiar com 
uma conta bancária ou balanço na conta PayPal ou Venmo). 

Perda com transações e crédito: Decresceu 39% para USD 1,06 MM, dos quais 
USD 1,15 MM foram perda com transações e a perda com créditos teve um 
impacto positivo de USD 93 M devido à libertação de reservas para perda com 
crédito. As perdas com transações estão associadas aos programas de proteção 
dos consumidores e comerciantes (medidas antifraude, retomas, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio ao cliente e operações: Aumentou 17% para USD 2,08 MM devido a maior 
despesa com colaboradores e custos de consultoria. 

Vendas e Marketing: Aumentou 31% para USD 2,45 MM dada a maior despesa 
em programas de marketing. 

Tecnologia e desenvolvimento: Cresceu 15% para USD 3,04 MM devido a maior 
despesa com serviços de cloud e amortização do software desenvolvido 
internamente. 

Geral e administrativa: Aumentou 2% para USD 2,11 MM como resultado de 
maior despesa com os colaboradores. 
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Fonte: Dados da empresa 

Nota: Rácio de despesa com transações é 
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Nota: Rácio de perda com transações e crédito 

é calculado através da divisão da perda com 

transações e crédito pelo volume de transações 
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 Balanço 

 
 

Ativos: No final de 2021, a PayPal tinha uma liquidez total de USD 5,2 MM, que 
dado o seu nível de dívida resulta numa dívida líquida de USD 2,85 MM. A maior 
componente do ativo da PayPal são os fundos a receber e contas dos clientes, que 
inclui o dinheiro que os clientes têm depositado nas plataformas da PayPal. Desse 
montante, USD 12,7 MM estão em dinheiro e equivalentes, USD 4,7 MM são 
fundos a receber e USD 18,3 MM estão aplicados em títulos de dívida. 

Passivo: O passivo aumentou 7,5% para USD 54 MM. Mas dada a elevada liquidez 
e lucratividade da empresa, o atual rácio de dívida líquida sobre fluxo de caixa 
operacional é de 0,45 (vs 0,65 em 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Balanço (USD M) 2021 2020 2019

Ativos  75 803  70 379  51 333

Dinheiro e equivalentes 5 197 4 794 7 347

Investimentos 11 100 14 378 6 275

Fundos a receber e contas dos clientes 36 141 33 418 22 527

Empréstimos e juros a receber 4 846 2 769 3 972

Propriedade e equipamento 1 909 1 807 1 693

Goodwill  11 454  9 135  6 212

Outros ativos  5 156  4 078  3 307

Passivo  54 076  50 316  34 404

Fundos a pagar e contas dos clientes  38 841  35 418  24 527

Imposto diferido  2 998  2 930  2 520

Dívida de longo prazo  8 049  8 939  4 965

Outros passivos  4 188  3 029  2 392

Capital dos accionistas  21 727  20 019  16 885

Lucros retidos  16 535  12 366  8 342

Capital adicional  17 208  16 644  15 588

Outro capital - 12 016 - 8 991 - 7 045

Fonte: Dados da empresa 
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 Fluxos de Caixa 

  
 

Fluxo de Caixa das Operações: Cresceu 8% para USD 6,3 MM apesar do resultado 
líquido ter caído ligeiramente face a 2020 (o resultado líquido de 2020 conta com 
um ganho de USD 1,7 MM nos ativos de investimento). 

Fluxo de Caixa dos Investimentos: O fluxo de caixa dos investimentos tem sido 
bastante impactado pelo dinheiro aplicado em atividades de investimento. Em 
termos de capex, a PayPal é uma empresa com baixas necessidades de capital, pois 
os USD 908 M utilizados em capex representam 14% do fluxo de caixa operacional. 

Fluxo de Caixa do Financiamento: Uma das principais formas de financiamento da 
PayPal é através dos fundos depositados pelos clientes nas suas plataformas. Em 
2020, o fluxo de caixa do financiamento foi substancialmente elevado dado o grande 
fluxo de dinheiro que a PayPal recebeu nas suas plataformas, assim como o elevado 
endividamento que a empresa assumiu para manter um balanço conservador 
durante a fase mais crítica da pandemia. 

De forma geral, a PayPal tem uma boa capacidade de gerar fluxos de caixa das suas 
operações, sendo estes mais do que suficientes para cobrir a suas necessidades de 
investimento. A forte geração de fluxos de caixa sustenta a recompra de ações por 
parte da empresa. A PayPal não paga dividendos nem tenciona fazê-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo de Caixa (USD M) 2021 2020 2019 2018

Fluxo de Caixa das Operações 6 340 5 854 4 071 5 480

Resultado Líquido 4 169 4 202 2 459 2 057
D&A 1 265 1 741  912  776
Stock-base compensation 1 376 1 376 1 021  853

Variação fundo maneio (1 102) ( 952) (1 075)  619

Outros  632 ( 513)  754 1 175

Fluxo de Caixa dos Investimentos (5 485) (16 218) (5 742)  821

Compra de equipamento ( 908) ( 866) ( 704) ( 823)
Investimento líquido ( 418) (10 605) (3 003) ( 483)
Aquisições (2 763) (3 609) ( 70) (2 124)
Outros (1 396) (1 138) (1 965) 4 251

Fluxo de Caixa do Financiamento ( 764) 12 492 4 187 (1 240)

Recompra de ações (3 373) (1 635) (1 411) (3 520)
Fundos a pagar e contas dos clientes 3 572 10 597 3 009 1 595
Endividamento líquido ( 89) 3 966 2 955  960
Outros ( 874) ( 436) ( 366) ( 275)
Impacto cambial ( 102)  169 ( 6) ( 113)

Variação no Fluxo de Caixa ( 11) 2 297 2 510 4 948

Montante em Caixa no Final 18 029 18 040 15 743 13 233

Fonte: Dados da empresa 
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 Resultados 4ºT 2021 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A receita cresceu 13% para USD 6,9 MM e excluindo a eBay cresceu 22%. A 
margem operacional foi de 15,2%, ligeiramente inferior à margem registada no 
quarto trimestre de 2020 (15,8%). Os resultados por ação contraíram 49% para 
USD 0,68, no entanto, o valor do 4ºT de 2020 inclui um ganho de USD 0,6 por ação 
no portfólio estratégico de investimento, enquanto no 4ºT de 2021, o portfólio 
gerou uma perda de USD 0,18 por ação. 

Guidance para 2022 

• USD 1,5 B em volume de transações: crescimento entre 21% e 23% em 
moeda constante. 

• Crescimento entre 15% e 17% na receita em moeda constante para USD 
29 MM. 

• Resultados por ação entre USD 2,97 e USD 3,15. 

• 15 a 20 M de novas contas ativas. 

Highlights 

• A plataforma Venmo processou USD 60,6 MM do volume de transações 
(18% do total). 

• 9,8 M de novas contas ativas, dos quais 3,2 M através da aquisição da 
Paidy. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da empresa Fonte: Dados da empresa 

USD MM Variação YoY

6,92 13%

Transações 6,34 12%

Outros serviços 0,54 25%

1,1 9%

$0,68 -49%

4ºT 2021

Receita líquida

Resultado operacional

Resultado por ação

Métricas M Variação YoY

Novas contas ativas 9,8 -39%

Número de transações 5 343 21%

Volume de transações $339 530 23%

15,2 16 14,5
11,4

13,3
9,8

40,1 40,9 42,2 43,5 44,2 45,4

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21

Novos clientes e atividade dos clientes 

Novas contas ativas Transações por conta ativa
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 Gestão 

Daniel H. Schulman (Presidente e CEO): Schulman é Presidente e CEO da PayPal 
desde Julho de 2015, tendo sido Presidente da American Express entre Agosto de 
2010 e Agosto 2014. Schulman foi também President, Prepaid Group da Sprint 
Nextel Corporation entre Novembro 2009 e Agosto 2010, quando a Sprint Nextel 
foi adquirida pela Mobile, USA. Schulman foi também Presidente e CEO da 
Priceline Group, tendo liderado a empresa durante um período de forte 
crescimento e expansão. Adicionalmente, Schulman trabalhou durante 18 anos 
na AT&T, onde chegou a Presidente da divisão de Consumer Markets. 

Educação: Schulman concluiu o seu Bachelor of Arts na Middlebury College e 
detém um MBA pela N. Stern School of Business da Universidade de Nova Iorque. 

Reconhecimento:  

• Ficou em 3º lugar na lista World’s Greatest Leaders da Fortune. 

• Premiado com o Voices of Solidarity da Vital Voices por defender os 
direitos das mulheres em todo o mundo. 

• Reconhecido frequentemente pela Fortune como um dos top 20 
businesspersons do ano.  

• Entrou no Top 100 Most Creative People da Fast Company. 

• Em 2019 foi considerado um dos Top 50 CEOs pela Glassdoor. 

Qualificações de Schulman: 

• Profundo conhecimento de pagamentos, serviços financeiros, tecnologia 
móvel, inovação, regulação e cibersegurança. 

• Experiência de liderança e visão em crescer grandes e complexos 
negócios. 

• Experiência em transformar serviços financeiros ao mesmo tempo que 
estimula um ecossistema focado nos valores, diversidade e inclusão. 

  
 

 
 

 

 

18,3%

23,3%

Receita

EPS diluídos

Crescimento anual entre 2015-2021

Nota: O gráfico apresenta o crescimento anual dos EPS diluídos e da receita durante o período de liderança 

de Daniel Schulman. 

Fonte: BiG Research 

Fonte: PayPal 
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John Rainey (CFO e Vice-Presidente Executivo): John Rainey é CFO e VPE, Global 
Customer Operations. Como CFO é responsável por liderar as operações 
financeiras da empresa, contabilidade, finanças corporativas, tesouraria e 
planeamento financeiro, relação com investidores e auditoria interna. No 
entanto, John também lidera a equipa de Global Customer Operations, estando 
responsável por assegurar um ótimo serviço e experiência aos clientes da PayPal. 
Reiney iniciou a sua carreira na Ernst & Young e passou 19 anos entre a United 
Airlines e a Continental Airlines, chegando a ser CFO e Vice-Presidente Executivo 
da United. 

Educação: Rainey detém uma licenciatura em Administração de Negócios e um 
MBA pela Baylor University. 

Mark Britto (CPO): Mark Britto é Chief Product Officer, sendo responsável pelos 
produtos e organização dos processos de engenharia. Britto supervisiona as 
equipas responsáveis por posicionar a PayPal como líder nos métodos de 
pagamentos digitais. Adicionalmente, Britto é responsável pela estratégia de 
crédito e outras soluções que aumentem a atividade dos clientes junto da PayPal. 
Antes de se juntar à PayPal, Britto criou a Boku e durante quase uma década fez 
o negócio crescer até se tornar uma das principais empresas de faturação para 
telecoms do mundo. Britto foi também CEO da Ingenio, uma empresa de 
publicidade e serviços para Marketplace, até à sua aquisição pela AT&T em 2007. 
Com a aquisição da sua primeira empresa por parte da Amazon, a Accept.com, 
Britto foi Senior Vice President of Worldwide Services and Sales na Amazon. A 
tecnologia da Accept.com serviu como espinha dorsal para a primeira plataforma 
de pagamentos global da Amazon. 

Educação: Britto é licenciado em Engenharia Industrial e Operações e mestre em 
Operations Research pela Berkeley na Universidade da Califórnia. 

Sri Shivananda (CTO): Sri Shivananda é Chief Technology Officer, onde 
desempenha a função de supervisionar as equipas responsáveis pela 
instraestrutura da PayPal, assegurando que a empresa continua a inovar nos 
serviços prestados aos consumidores e comerciantes. 

Contribuições de Sri: 

• Como CTO, Sri tem tido um papel fundamental em assegurar a constante 
inovação da PayPal.  

• Como Vice President of Global Platform and Infrastructure, Sri foi 
responsável por todas as tecnologias core, incluindo os data centers, 
cloud interna, infraestrutura online e offline, e algumas ferramentas das 
diversas plataformas da empresa. 

• Sri passou 12 anos na eBay, onde chegou a Vice President of Global 
Platform and Infrastructure, tendo sido responsável pela infraestrutura 
que alimentava o negócio da eBay, incluindo os milhões de produtos 
listados na sua Marketplace e os milhões de pagamentos diárias através 
da PayPal. 

Educação: Sri é licenciado em Engenharia Mecânica e Tecnológica pela 
Jawaharal Nehru Technological University e mestre em Engenharia Mecânica 
pela Universidade de Ohio. 

Fonte: PayPal 

Fonte: PayPal 

Fonte: PayPal 
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 Separação da eBay 

A PayPal foi adquirida pela eBay em 2002. As duas empresas separaram-se em 
2015 para poderem alcançar parcerias com os seus competidores, mas na 
condição de não se tornarem competidores diretos no seu negócio core.  

Em 2021, a eBay anunciou que planeia remover a PayPal como opção de pagar 
aos comerciantes. Apesar dos consumidores na eBay poderem continuar a pagar 
através da PayPal, os comerciantes passaram a receber os pagamentos da eBay 
diretamente nas suas contas bancárias. Adicionalmente, os consumidores que 
antes só podiam efetuar compras através do meio de pagamento PayPal, passam 
a ter um leque de opções, incluindo cartões de crédito e débito, Apple Pay, Google 
Pay, PayPal e PayPal Credit. 

Anteriormente, a eBay cobrava uma taxa de 10% do valor da venda, sendo que a 
PayPal recebia uma comissão de 2,9% mais uma pequena quantia por cada 
transação. A partir de 1 de Junho de 2021, a eBay passou a cobrar uma taxa de 
12,8%, incluindo entrega, retirando a PayPal da equação. Apesar de alguns 
comerciantes terem hesitado em dar à eBay acesso direto às suas contas 
bancárias, a empresa afirma que o novo sistema é mais simples, conveniente e 
disponibiliza aos comerciantes mais opções de pagamento. No entanto, os 
pagamentos aos comerciantes demorarão 2 dias uteis, enquanto através da 
PayPal tendiam a estar disponíveis no mesmo dia.  

Apesar da notícia ter sido recebida com maus olhos por parte dos investidores da 
PayPal, a empresa tem vindo a depender cada vez menos das transações 
efetuadas através da eBay. 
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 Aquisições 

2021 

Paidy (USD 2,7 MM): A Paidy é uma plataforma de pagamentos que disponibiliza 
soluções “compre agora, pague depois” no Japão. Com esta aquisição, a PayPal 
tenciona aumentar as suas capacidades e relevância no Japão. 

2020 

Honey (USD 4 MM): A empresa acredita que a aquisição da Honey irá reforçar o 
valor da PayPal junto dos clientes, ao simplificar e personalizar as experiências de 
consumo online, aumentando assim a conversão e o compromisso dos 
consumidores juntos dos comerciantes.  

 Análise relativa 

A PayPal negoceia atualmente com um P/E 2022 abaixo da média dos seus 
competidores. Em termos de retorno no capital, a PayPal encontra-se 
substancialmente abaixo da média dos competidores, sendo que o valor médio está 
a ser inflacionado pela MasterCard e Western Union, que conseguem gerar elevado 
retorno com um nível baixo de capital próprio. A Margem Ebitda da PayPal não é 
comparável com a da Visa e MasterCard, por que a empresa opera num modelo que 
gera mais receita (comissões superiores), mas onde acaba por ter custos mais 
elevados para gerar essa receita, pois tem de pagar pelo processamento dos 
pagamentos. 

\ 
 
 
 
 

 
 

 Riscos 

Falha no sistema: Devido à complexidade e tecnicidade do sistema da PayPal, a 
empresa está sujeita a erros, interrupções, atrasos, apagões, vírus, malwares e 
ciberataques. Estes eventos podem causar uma disrupção nas operações da 
empresa e, consequentemente, afetar os clientes e consumidores. No pior cenário, 
poderia resultar em multas, penalidades e perda de confiança por parte dos clientes.  

Competição intensa na indústria: A indústria de pagamentos é altamente 
competitiva, em constante alteração, inovação e fortemente sujeita a regulação e 
supervisão. Muitas áreas onde a PayPal opera podem sofrer grandes alterações 
devido à inovação, tecnologias disruptivas, sensibilidade dos preços por parte dos 
consumidores e comerciantes e introdução de novos serviços/produtos. A PayPal 
tende a fazer parcerias com muitos destes negócios, mas a competição por estas 
relações tem vindo a intensificar. Desta forma, a empresa acredita que a melhor 
forma de colmatar a competição é através de constante inovação e diferenciação 
dos seus produtos/serviços e aumentar o valor para os clientes  

 

Fonte: BiG Research 

Nome País
Capitalização 

Bolsista (mi)
Moeda

P/E 

2022E
EV/Vendas YTD ROE ROA

Margem 

EBITDA

WESTERN UNION CO EUA 7 667 USD 9,3 1,7 9,1% 297,2% 8,8% 26,3%

DISCOVER FINANCIAL SERVICES EUA 35 139 USD 8,6 2,7 5,6% 46,1% 4,9% 64,1%

BLOCK INC EUA 53 967 USD 57,2 6,6 -41,9% 21,4% 4,9% 2,5%

AMERICAN EXPRESS CO EUA 146 130 USD 17,1 3,3 17,6% 35,1% 4,2% 31,3%

MASTERCARD INC - A EUA 359 995 USD 28,4 19,0 2,5% 126,8% 24,4% 57,2%

VISA INC-CLASS A SHARES EUA 479 048 USD 25,9 16,7 2,1% 39,1% 16,2% 68,9%

PAYPAL HOLDINGS INC EUA 120 194 USD 17,8 8,7 -45,3% 20,0% 5,7% 22,4%

Média excluindo PYPL 23,5 8,4 -7,2% - 9,9% 39,0%
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Avanços tecnológicos: Alterações tecnológicas rápidas, significantes e disruptivas 
podem impactar a indústria de pagamentos. Por exemplo, tecnologias de 
pagamento como pagamentos em tempo real, tokenization, moedas virtuais, 
blockchain, pagamentos por proximidade (contactless), e tecnologias de internet 
browser, em que os utilizadores podem guardar a informação dos seus cartões para 
utilizar em qualquer website de retalho ou e-commerce, continuarão a apresentar 
um desafio à capacidade da PayPal aumentar (ou preservar) a sua quota de 
mercado. 

Regulação: Como empresa global de pagamentos, a PayPal tem de cumprir com 
diversas regulações nas várias jurisdições onde opera. Estas podem ir de medidas 
anticorrupção, anti lavagem de dinheiro, antiterrorismo e sanções, a restrições 
impostas pelos governos nos participantes de mercado – estas restrições acabam 
por ter maior impacto no negócio. Por exemplo, apesar da PayPal permitir que os 
seus clientes enviem pagamentos a partir de 200 mercados, só os clientes em cerca 
de metade desses mercados é que podem receber pagamentos, sendo que em 
alguns mercados a PayPal enfrenta também diversas restrições na forma como os 
clientes podem deter fundos nas suas contas ou mesmo levantar esses mesmos 
fundos. 

 Gráfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: BiGlobal Trade; 21/02/2022 
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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. 
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