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Accenture 
  

 Descrição           

Accenture é uma consultora, focada no processo de digitalização dos seus clientes. 
Inclui a transição para cloud, maior uso de inteligência artificial, maior segurança 
informática e sustentabilidade. Providencia serviços de consultoria, mas também 
de outsourcing, contando com a colaboração de parceiros como a Microsoft, 
Google, Salesforce, Cisco, SAP etc. 

Tem uma capitalização bolsista de USD 212 MM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumário 

Crescimento do negócio: A necessidade de digitalização por parte das empresas 
tem motivado uma procura cada vez maior pelo tipo de serviços da Accenture, 
como o uso de serviços de Cloud, cibersegurança e inteligência artificial. A 
Accenture tem uma experiência e dimensão que lhe permite oferecer aos seus 
clientes soluções tecnológicas de forma mais célere e mais eficiente, do que se 
estes tentassem internalizar a criação destas soluções.  

Balanço sólido, com USD 8 MM em dinheiro e praticamente sem dívida.  

Geração de fluxos de caixa de 3% da capitalização bolsista, depois de retirados aos 
fluxos de caixa operacionais os investimentos e aquisições. Assim consegue 
remunerar o acionista através do uso destes fundos para pagamento de 
dividendos e recompra de ações.  

Aquisições: De modo a aumentar a sua capacidade de atuação nas novas 
tecnologias, a Accenture tem adquirido diversas empresas de pequena dimensão 
que se focaram por exemplo em 5G, ou cloud, ou cibersegurança. Estas empresas 
podem através da Accenture servir uma panóplia muito maior de clientes. 

Ticker MyBolsa/website BiG ACN

Ticker BiGlobal Trade ACN

Ticker BiGTrader24 ACN

Ticker BiG Power Trade ACN

P/E Ratio 2022E 30,48

P/BV Ratio 9,98

EV/EBITDA 21,45

Accenture

Preço 321,11

Máx. 52 sem. 417,37

Mín. 52 sem. 244,44

YTD -22,5%

Volume diário 2.288.304

Capitalização Bolsista 211.705

Beta 0,98

Dividendo 3,52

Lucros por ação 9,31

Preço e Performance (Valores em USD)

Vendas (USD milhões) 50.533

EBITDA (USD milhões) 10.254

Número de colaboradores 674.000

ROA 15,1%

ROE 32,4%

D/E 0,0%

Dividend Yield 1,2%

Informação Financeira

Fonte: Dados da empresa 
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 Modelo de Negócio  

Divisão por indústria, dos clientes a quem presta serviços: 

Comunicações, Media e Tecnologia (receitas de USD 10,3 MM 2021, +16%):  

• Comunicações e Media (43% das receitas): empresas de 
telecomunicações, entretenimento e impressões e publicações. 

• Tecnologia (20%): Tecnologias para empresas, equipamento de redes, 
semicondutores, tecnologia de consumo, defesa e aeroespacial e 
equipamento médico. 

• Software & Plataformas (37%): Infraestruturas de cloud para empresas, 
software empresarial, empresas de conteúdo comercial, social, 
publicidade e de videojogos. 

Serviços Financeiros (receitas de USD 9,9 MM, +17%): 

• Banca e mercados de capitais (69%): Bancos de retalho, bancos de 
investimento, private equity, gestoras de ativos, corretoras, depositários, 
bolsas de valores, organizações de settlement e outras. 

• Seguradoras (31%): Empresas de seguro de vida, propriedade, de 
resseguros e brokers de seguros. 

Saúde e Serviços Públicos (receitas USD 9,5 MM, +18%): 

• Saúde (34%): Hospitais, instituições de saúde pública, reguladores, 
seguradores de saúde, entre outros. 

• Serviços Públicos (66%): Departamentos de defesa e militares, segurança 
pública, departamentos jurídicos, agências de serviços sociais, instituições 
de educação, organizações não lucrativas, serviços postais e 
departamentos fiscais. 

Produtos (receitas USD 14 MM, +14%): 

• Produtos de consumo, retalho e turismo (51%): Empresas alimentares e 
de bebidas, de produtos para a casa, tabaco, moda, agricultura, saúde de 
consumo, supermercados, retalhistas, retalho em massa, aviação e 
turismo. 

• Industrial (25%): Equipamento elétrico e industrial, fornecedores, 
construção, equipamento pesado, produtos consumo duradouro, serviços 
de engenharia, imobiliário, logística, automóvel e transportes públicos. 

• Ciências farmacêuticas (23%): Biofarmacêuticas, tecnologia médica e 
biotecnologia.   

Matérias Primas (USD 6,9 MM, +4%):  

• Químicas e recursos naturais (28%): Petroquímicos, polímeros, plásticos, 
gases, químicos agrícolas, metais, produtos de floresta e indústrias de 
construção. 

• Energia (24%): petrolíferas, empresas de energias limpas e de trading de 
energia. 

• Utilities (47%): fornecedoras de água, luz e gás. 
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Divisão por tipo de serviço prestado: 

• Consultoria (receitas USD 27,3 MM 2021, +13%): inclui consultoria 
estratégica, de gestão e tecnológica, incluindo consultoria de integração 
tecnológica. 

• Outsourcing (receitas USD 23 MM 2021, +15%): Serviços repetitivos ou 
gestão de operações ou sistemas dos clientes. 

Divisão por região: 

• América do Norte (USD 23,7 MM, +13%) 

• Europa (USD 16,7 MM, +16%) 

• Mercados em Crescimento (USD 10,1 MM, +13%) 

Parceiros:  Adobe, Alibaba, Amazon Web Services, Blue Yonder, Cisco, Dell, Google, 
HPE, IBM RedHat, Microsoft, Oracle, Pegasystems, Salesforce, SAP, ServiceNow, 
VMWare, Workday, entre outros. 

 Colaboradores 
A Accenture tem mais de 674 mil pessoas, sendo que a maioria está na Índia, 
Filipinas e EUA. Este é um dos recursos principais da empresa. 

Assim a Accenture investe USD 900 milhões em formação anual dos seus 
colaboradores, com uma média de 60h por pessoa.  

A Attrition, uma medida que avalia a saída dos colaboradores (excluindo saídas 
involuntárias) atingiu os 14% em 2021, vs 12% em 2020. No 4ºT 2021 ascendeu a 
19%, vs 17% no terceiro trimestre, apesar das contratações líquidas terem sido 
positivas em 56 mil pessoas. A Accenture afirmou que este número de attrition 
não era preocupante e que se situava principalmente nos colaboradores mais 
recentes e na Índia, onde a empresa não tem dificuldades em contratar. 

Em 2021 pagaram um bónus extraordinário a todos os colaboradores abaixo de 
Managing Directors, para reconhecer a sua contribuição e dedicação à empresa. O 
pacote salarial inclui normalmente salário, bónus e ações da empresa. 

 

 Clientes 
A Accenture registou em 2021 72 clientes com contratos com a empresa num valor 
superior a USD 100 milhões anuais (vs apenas 53 em 2020), demonstrando a 
fidelidade e crescimento dos seus clientes e negócio. O volume contratado 
aumentou também para USD 59 MM vs USD 49,6 MM no final de 2020. 
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 Resultado Líquido  

O ano fiscal termina a 31 de Agosto 

 
Aumento de 14% de receitas: A Accenture salientou que a aceleração se deu na 
segunda metade do ano (+22% yoy), com o aumento dos investimentos dos 
clientes em digitalização. O negócio de consultoria aumentou +13% e o de 
outsourcing +15%. 
 
Margem EBIT aumentou para 15,1%, beneficiando de menores gastos com 
viagens. 
 
Contratos para trabalhos futuros aumentaram para USD 59 MM vs USD 49,6 MM 
no final de 2020. Estes incluem novos contratos e renovação de contratos pré-
existentes. 
 

 Balanço 

 
USD 8 MM de posição líquida de dinheiro, disponível para aquisições ou 
remuneração dos acionistas. 

Resultados (USD M) 2021 2020 2019

Receitas 50.533 44.327 43.215

crescimento 14,0% 2,6%

Custo dos produtos vendidos 34.169 30.351 29.900

Custo Venda e Marketing 5.288 4.626 4.447

Custos gerais e administrativos 3.454 2.837 2.562

EBIT 7.622 6.514 6.305

margem 15,1% 14,7% 14,6%

Custos com juros 26 -36 -65

Impostos 1.771 1.589 1.406

Outros custos (ganhos) -166 -224 118

Resultado líquido 5.991 5.185 4.846

margem 11,9% 11,7% 11,2%

Balanço (USD M) 2021 2020

Caixa e Equivalentes 8.168 8.415

Contas a receber 9.767 7.890

Propriedade e Equipamentos 1.639 1.546

Ativos intangíveis 11.126 7.710

Outros 12.476 11.518

Total Ativos 43.176 37.079

Dívida 66 62

Contas a pagar/ receitas diferidas 7.203 5.678

Salários e benefícios acumulados 6.748 5.084

Outros 9.062 8.756

Total Passivos 23.079 19.579

Capital Próprio 20.097 17.499

Total Capital e Passivos 43.176 37.079
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 Fluxos de Caixa 

 

Aquisições de USD 3,8 MM em 2021, antecipando-se um aumento para USD 4 MM 
em 2022. 

Dividendo foi aumentado em 10% para 2022 para USD 0,97 por ação e por 
trimestre vs USD 0,88 em 2021.    

Recompra de ações ascendeu a USD 3,7 MM no ano fiscal de 2021, e aprovou para 
2022 até USD 6,3 MM em recompra de ações, dos quais USD 845 M foram 
recomprados no primeiro trimestre. 

 
 

 Objetivos para 2022 

Os objetivos foram aumentados depois do primeiro trimestre fiscal de 2022 para: 

• Crescimento de receitas entre 19% a 22% vs 12% a 15% anteriormente. 

• Expansão da margem entre 0,1% a 0,3% 

• EPS entre USD 10,32 a 10,60 (vs USD 9,9 a USD 10,18) 

• Fluxos de caixa operacionais entre USD 8,4 a 8,9 MM (vs USD 8,2 a 8,7 
MM anteriormente). 

• Fluxos de caixa livres entre USD 7,7 a 8,2 MM (vs entre USD 7,5 a 8 MM 
anteriormente)   

• Capex de USD 700 M (vs cerca de USD 600 M em 2021) 

• M&A até USD 4 MM (vs cerca de USD 3,8 MM em 2021).  

• Remuneração ao acionista de pelo menos USD 6,3 MM entre dividendos 
e recompra de ações 

 

Fluxos de caixa (USD M) 2021 2020 2019

Fluxo Operacional 8.975 8.215 6.627

Lucro líquido 5.991 5.185 4.846

Amortizações e depreciações 1.891 1.773 893

Variações de Fundo de Maneio 32 132 -21

Outros 1.061 1.125 909

Fluxo de Investimento -4.310 -1.895 -1.756

Capex -580 -599 -599

Aquisições -3.758 -1.301 -1.165

Outros 28 6 9

Fluxo Financeiro -4.926 -4.049 -3.767

Variação da dívida -8 -7 -5

Recompra de ações -2.637 -1.961 -1.843

Dividendos -2.236 -2.038 -1.864

Outros -45 -44 -55

Variação dos fluxos de caixa -261 2.272 1.104

FX effects 14 17 -39

Caixa e equivalentes no fim do ano 8.168 8.415 6.127
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 Aquisições 

A Accenture realiza pequenas aquisições frequentemente de modo a poder 
aumentar o conhecimento e experiência da empresa nas várias indústrias e 
regiões. 

Exemplo de aquisições em Dezembro 2021:  

• Tambourine no Japão, especializada em tecnologia cloud e em 
eCommerce com 70 pessoas;  

• Zestgroup na Holanda especializada em serviços de transição energética e 
renováveis com 120 colaboradores;  

• AFD.TECH especializada em transformação de redes e aplicação de 5G, 
com 1600 colaboradores em França, Bélgica e Marrocos. 

• Headspring dos EUA, focada na melhoria de serviços cloud com 90 
colaboradores. 

 

Aquisição da Symantec em 2020: De modo a reforçar a sua unidade de 
cibersegurança a Accenture comprou esta unidade da Broadcom, incluindo assim 
300 colaboradores. 

 

 Riscos 

Aumento do custo com salários: Dada a elevada inflação é natural que os salários 
tenham de ser ajustados e a Accenture antecipa que possa até haver uma 
contração da margem no 2ºT 2022, no entanto ainda espera que no ano todo atinja 
uma expansão da margem entre 0,1% a 0,3%. Isto devido ao tempo que demora a 
passar o aumento de custos para o preço dos clientes. 

Valorização do USD tem um impacto negativo nas receitas: Visto que a empresa 
está presente em múltiplas geografias, se o USD valorizar as receitas nas outras 
moedas tendem a diminuir quando convertidas. 

Execução das aquisições: O ritmo elevado de aquisições provoca um aumento de 
intangíveis no balanço, devido ao prémio pago acima do valor do balanço das 
empresas que a Accenture adquire, com base na perspetiva de no futuro 
rentabilizar a aquisição. Se houver uma queda no volume de negócios ou piores 
perspetivas para uma destas empresas, a Accenture pode ser forçada a registar 
imparidades. 
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A Accenture é das maiores empresas de consultoria cotadas em bolsa, e assim tem a 
vantagem de dispor de mais capital para investir e expandir o seu negócio. Por outro lado, 
face aos principais competidores tem menos dívida. Estes fatores refletem-se em múltiplos 
mais caros de P/E (preço sobre lucros). 

 Gráfico 
  

 

 

 

Fonte: BiGlobal Trade 

 Nome  País 
 Cap. Bolsista

(milhões) 
 Moeda  P/E 2022E  P/E 2023E  EV/EBITDA  EV/Sales  YTD 

 Div. Líq./ 

EBITDA 
 Margem EBITDA 

GARTNER INC UNITED STATES 23.175 USD 39,3 33,4 25,0 6,3 -15,7 2,0 25%

MARSH & MCLENNAN COS UNITED STATES 75.988 USD 22,5 20,4 18,3 5,0 -13,0 2,1 27%

CAPGEMINI SE FRANCE 32.323 EUR 19,0 16,9 16,4 2,3 -13,0 1,6 14%

ACCENTURE PLC-CL A IRELAND 211.705 USD 30,5 27,3 21,4 4,2 -22,5 -0,2 19%

Média exc. Accenture 27,0 23,6 19,9 4,5 -13,9 1,9 22%

Fonte: Dados das empresas; Bloomberg 
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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. 

 

• 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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