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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas na 
Bloomberg às 16h15 do dia 25 de Março 
de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schneider Electric (Ticker: SU FP) 
  

 Descrição           
A Schneider, fundada em 1836, especializa-se em gestão de energia e automatismos. As 
suas vendas são maioritariamente para o segmento de Construção (44%), estando 
presente também no sector Industrial (23%), de Infraestruturas (18%) e Tecnológico 
(15%). A empresa está presente em mais de 100 países, e deste modo, possui uma 
diversificação equilibrada de receitas: Ásia cerca de 30%, América do Norte 29%, Europa 
Ocidental 26% e resto do mundo os restantes 15%. 
A Schneider cota em França com uma capitalização bolsista de EUR 70 mil mi e emprega 
mais de 150.000 colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Racional 
Tendências de crescimento: A Schneider prevê um crescimento entre 3% a 6% no médio 
prazo apoiada em diversas tendências como a urbanização mais sustentável, o aumento 
de eficiência industrial (automatismo de fábricas por exemplo) e digitalização (ex: smart 
grids, internet of things, Centros de Dados). Aposta por isso bastante em Investigação e 
Desenvolvimento, e recentemente adquiriu a empresa Aveva, especializada em software 
de engenharia, no Reino Unido. Estas tendências de digitalização e sustentabilidade serão 
aceleradas pelo Plano Europeu de Recuperação. Outra fonte de crescimento são as 
economias emergentes, que investirão no desenvolvimento das suas infraestruturas e 
consequentemente apresentam uma oportunidade para a Schneider (na Ásia, em 2019, a 
empresa teve um crescimento orgânico de 6% em receitas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ticker Site BiG SU

Ticker BiGlobal Trade SU

Ticker BT24 SU

Ticker BiG Power Trade SU

P/E Ratio 2021E 24,03

P/BV Ratio 3,43

EV/EBITDA 17,14

Schneider Electric

Preço 124,65

Máx de 52 semanas 130,70

Mín de 52 semanas 71,40

YTD 5,4%

Volume médio diário (mi) 1 098 669

Capitalização bolsista (mi) 70 685

Dividendo 2,60

EPS 3,84

Preço e Performance (Valores em EUR)

Vendas (EUR mi) 25 159

EBITDA (EUR mi) 4 298

Nº de empregados 155 466

ROA 4,5%

ROE 10,1%

D/E 14,7%

Dividend Yield 1,76%

Informação Financeira
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 Receitas e Margens 
Em 2020 devido aos efeitos da pandemia da Covid-19 as receitas diminuiram 
organicamente em -4,7% (-7,4% nominalmente), mas a margem EBITDA ajustada acabou 
por ascender a 15,6%. A valorização do EUR face ao USD acabou por prejudicar as receitas 
deste ano em -2,5%. 
 
O segmento de Gestão de Energia teve uma quebra de -4,5% nas receitas orgânicas, com 
os clientes de data centers, projectos residenciais e energia eléctrica a apresentar o melhor 
desempenho. Já no segmento de Automação Industrial, a quebra foi de -5,3%. A venda de 
serviços e software já representa 17% das vendas do grupo. 
 
O grupo acelerou a sua presença na Índia, focou-se na sustentabilidade, e investiu em 
inovação, serviços e cibersegurança. 
 
Para 2021 a Schneider pretende atingir crescimento orgânico entre +5% e +8% e uma 
expansão da margem EBITA ajustada para entre 16,1% a 16,5%. A médio prazo a Schneider 
comprometeu-se a atingir crescimentos orgânicos das Receitas entre +3% a +6% e margem 
EBITA ajustada de 17% até 2022.  

 Fluxos de Caixa 
Em 2020 apesar da pandemia, a Schneider atingiu um fluxo de caixa depois de Capex de 
EUR 3,7 mil milhões, um valor recorde. Assim acabou por propôr um aumento do dividendo 
a pagar em 2021 de +2% para EUR 2,60 por ação.  Quanto a recompra de ações a empresa 
avisou que para já o programa continuará suspenso, mas assim que tiver maior visibilidade 
sobre o progresso do negócio em 2021, poderá retomá-lo. 
 
Em 2020 a Schneider investiu cerca de EUR 1 mil milhões na aquisição de uma posição 
maioritária na RIB Software, cerca de EUR 1 mil milhões na Larsen & Toubro e EUR 400 
milhões noutros investimentos. Em 2021 a Schneider pretende realizar entre USD 1,5 a 2 
mil milhões de vendas de negócios não core. 
 
O objectivo de médio prazo é manutenção dos fluxos de caixa após capex de cerca de EUR 
3 mil milhões. 

 Balanço 
A Schneider tem em balanço uma dívida líquida de EUR 3,5 mil milhões (0,8x EBITDA), e 
EUR 6,9 mil milhões em dinheiro e equivalentes. Em 2020 houve naturalmente um esforço 
para reduzir as contas a receber de clientes e aumento das contas a pagar a fornecedores, 
de modo a fornecer maior folga de liquidez à empresa.  
 
O montante de activos intangíveis e Goodwill pode traduzir-se em imparidades avultadas 
no futuro, se a empresa não conseguir realizar o valor das aquisições que o geraram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados (EUR mi) 2020 2019 2018

Receitas 25 159 27 158 25 720

Custos de vendas de produtos 15 003 16 423 15 677

Investigação e desenvolvimento 718 657 597

Custos gerais e administrativos 5 512 5 840 5 572

Outros 838 839 478

Gastos Operacionais 22 071 23 759 22 324

EBIT 3 088 3 399 3 396

Gastos c Juros 278 261 310

EBT 2 810 3 138 3 086

Impostos 638 690 693

Outros 66 75 38

Resultado Líquido 2 238 2 523 2 431

Resultado por acção 3,84 4,38 4,21

Fluxos de Caixa (EUR mi) 2020 2019 2018

Operacional 4 435 4 282 2 872

Resultado Líquido 2 238 2 523 2 431

Depreciação e Amortização 1 210 1 175 860

Alterações no Fundo de Maneio 784 270 -533

Outros 203 314 114

Investimento -3 250 -916 -1 705

Investimentos -762 -806 -801

Aquisições de empresas -2 393 -79 -730

Outros -95 -31 -174

Financeiro 2 585 -2 125 -1 757

Variação da dívida 2 976 -614 211

Compra e venda de acções próprias -7 -98 -665

Dividendos -1 525 -1 413 -1 303

Outros 1 141 0 0

Variação de Caixa 3 770 1 241 -590

Efeitos de conversão cambial -403 -77 54

Caixa e Equiv final 6 762 3 395 2 231

Balanço (EUR mi) 2020 2019 2018

Activos 49 482 45 003 42 259

Caixa e Equivalentes 6 895 3 592 2 361

Contas a receber 7 720 8 040 7 714

Imóveis, Maquinaria 3 619 3 680 2 521

Inventários 2 883 2 841 3 091

Activos Intangíveis & Goodwill 24 989 23 366 23 247

Outros Activos 3 376 3 484 3 325

Passivos 25 755 21 863 19 995

Dívida 10 456 7 384 7 497

Contas a pagar 4 664 4 215 4 142

Provisões 1 930 1 734 878

Fundo de pensões 1 708 1 806 1 558

Outros Passivos 6 997 6 724 5 920

Total Capital Accionista 23 727 23 140 22 264

Total Capital e Passivos 49 482 45 003 42 259
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 Conferência com Analistas após resultados de 2020 (parafraseado) 
Pergunta: Tendo em conta o aumento do custo das matérias primas, que impacto vai ser 
sentido na Schneider? 
Resposta: Historicamente a Schneider tem conseguido atenuar esses efeitos e antevemos 
em 2021 conseguir novamente diminuir esse possível impacto.  
 
P: Qual acham que será o efeito da escassez de semicondutores na vossa empresa? 
R: O facto de termos uma presença global permite-nos perceber as diferentes dinâmicas 
das várias regiões e fazer uma compra abrangente aos fornecedores, que nos confere assim 
maior prioridade. Ao avançarmos mais no ano de 2021, a transparência e proximidade com 
os nossos fornecedores serão úteis para gerirmos da melhor maneira a cadeia de 
fornecimento. 
 
P: Como está o negócio de automação industrial na China? 
R: A China já retomou a normalidade há alguns meses pelo que vemos um nível elevado de 
negócio na China. No negócio de automação industrial o segmento de produção de 
máquinas nos fabricantes originais (OEMs) está bastante forte, contrastando com uma 
subida menos acentuada do negócio de recursos naturais. De um modo geral estamos 
positivos em relação ao progresso do negócio na China em 2021. 
 
P: Que indústrias deverão ter perspetivas menos animadoras para os próximos 
trimestres? 
R: Por um lado o negócio relacionado com edifícios de turismo e escritórios são dos mais 
afetados, mas esses representam 10% do nosso negócio. Ainda assim muitos destes estão 
a aproveitar a pandemia para remodelar algumas instalações ou melhorá-las devido às 
preocupações com higiene e saúde. A indústria petrolífera foi a que mais sofreu, mas ainda 
assim a nossa exposição é na maioria ao segmento de midstream e downstream pelo que 
não foi tão afetada pela queda de investimento. Com a recente recuperação do preço do 
petróleo antecipa-se também alguma recuperação aqui. As preocupação com a 
digitalização e sustentabilidade nestas empresas tem também aumentado, o que nos 
beneficia em termos de negócio. 
 
P: Em termos de gestão do capital a Schneider tem tido uma postura conservadora 
historicamente, mas vêm oportunidades de aumentar a alavancagem de modo a tirarem 
partido desta tendência de crescimento na indústria? 
R: O rating alto de qualidade creditícia é muito importante para nós. Ainda assim, estamos 
já a tomar alguns passos para tirar proveito de oportunidades de crescimento, 
nomeadamente com as recentes aquisições. 
 
P: Peso do segmento de Centros de Dados no negócio? Que tendências de crescimento 
veem nessa indústria? 
R: O negócio relacionado com Centros de Dados representa cerca de 15% da nossa receita. 
Temos visto um crescimento no uso de tráfego de internet e de dados guardados. A 
Inteligência Artificial na gestão de dados está a ser também cada vez mais adotada. Apesar 
de haver uma certa tendência para agregar dados em grandes complexos de Centros de 
Dados, há também uma preocupação em manter os dados próximos das aplicações de 
modo a garantir baixa latência no envio de informação. Nós estamos bem posicionados 
para beneficiar destas tendências, que estão a desenvolver-se globalmente. 
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 Estratégia 
Fontes de crescimento: 

• Aumento do uso da energia eléctrica: Electricidade é das fontes de energia mais 
limpas, e será fundamental no processo de descarbonização do Mundo. Antecipa-
se que o uso da electricidade em veículos aumente em 18% por ano até 2040, 
mais processos industriais passem do uso de gás para uso da electricidade e mais 
edifícios aumentem o uso de electricidade para aquecimento, arrefecimento e 
cozinha.  
 

• Digitalização: Espera-se um aumento para mais de 11 mil milhões de 
electrodomésticos e aparelhos inteligentes em 2040. Uma fábrica numa semana 
espera-se que recolha 5 milhões de gigabytes de dados numa semana. 70% do 
novo valor económico gerado até 2030 deverá ser com base em modelos de 
negócio com plataformas digitais. 
 
Este aumento do uso de electricidade e digitalização da economia traduzir-se-á 
em maior negócio para a Schneider Electric na reformulação de edifícios, 
negócios, desenvolvimento de redes eléctricas e gestão das mesmas. Trará 
também uma maior estabilidade de receitas, já que muitos destes serviços são 
recorrentes. 
 
 

 

 Descrição do negócio 
Os principais segmentos da empresa são a Gestão Energética e Automação Industrial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estes segmentos acabam por servir diversas indústrias, como exemplificado em baixo: 

• Residencial: Gestão da energia e digitalização de residências através de produtos 
como carregadores de carros eléctricos, iluminações de emergência, 
infraestrutura de rede e conectividade, toadas e interruptores, protecção eléctrica 
e segurança residencial. 
 

• Edifícios: Automação e gestão de hospitais, hóteis, retalho ou blocos de 
apartamentos a nível de incêndios e segurança, sensores, qualidade da energia, 
iluminação de emrgência, gestão técnica e software. 
 

• Centros de Dados: Aumento de fiabilidade e eficiência energética, aceleração da 
descarbonização e optimização das cadeias de fornecimento. Usando produtos 
como sistemas de monitorização e controlo de energia, fontes de alimentação 
initerrupta (UPS), módulos de centros de dados, software, soluções de 
arrefecimento e distribuição da energia e de proteção contra sobretensão. 
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• Redes de energia: Tem como clientes empresas de produção, transmissão e 
distribuição de electricidade, ajudando-os no processo de redução da pegada de 
carbono, digitalização da rede, e criação de redes inteligentes. Disponibiliza 
sistemas de automação de redes inteligentes, edifício pré fabricados de média 
tensão, quadros de média tensão, monitorização e controlo da energia e 
automação de subestações. 
 

• Gestão de água e resíduos: A Schneider ajuda os seus clientes em todo o processo 
de fornecimento de água, e tratamento de esgotos.  

 

• Mobilidade: Serve não só os fabricantes de automóveis com componentes 
eléctricas mas também fornece carregadores eléctricos e está presente nas 
infraestruturas eléctricas de comboios, metros, aeroportos e portos. 

 

• Petróleo e Gás: Fornece soluções digitais para a gestão dos projectos de 
exploração e cadeia de fornecimento de petróleo e gás. 

 

• Indústria dos produtos embalados: Soluções para melhoria da eficiência e 
fiabilidade das operações industriais do sector de alimentação e bebidas. 

 

• Indústria de cimento, vidro e metais: Ajuda no aumento da eficiência do uso de 
energia e produção. 

 
 
 

 Rede de Parceiros e Fornecedores de Serviços 
Existem intervenientes locais que ajudam no desenrolar do negócio da Schneider como 
parceiros. Seguem em baixo alguns exemplos: 

• Distribuidores e retalhistas (45% das vendas): A maior parte dos distribuidores 
são empresas eléctricas especializadas em IT, telecomunicações e aplicações de 
centros de dados. Trabalham também com retalhistas online, que já representam 
25% do negócio de distribuição, e com retalhistas de produtos para obras em casa. 
Vendem também através de empresas especialistas em automação e software 
industrial, e em produtos de segurança. 
 

• Constructores: Trabalham directamente com empresas de grande dimensão no 
ramo  da construção. 

 

• Electricistas: A Schneider fornece apoio, suporte técnico e formação a electricistas 
contando já com uma rede de 400 mil técnicos na aplicação My Schneider Electric 
App. 

 

• Produtores de equipamento (OEMs): Trabalham com mais de 15 mil produtores 
de equipamentos onde se inclui sistemas de ar-condicionado, ventilação e 
aquecimento. 
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 Equipa de Gestão 

Jean-Pascal Tricoire (CEO and Chairman): Depois de ter trabalhado na Alcatel, 
Schlumberger e Saint Gobain, juntou-se à empresa eléctrica Merlin Gerin que foi adquirida 
pela Schneider. Dentro da Schneider ocupou cargos nas operações internacionais em Itália, 
China e África do Sul sendo eleito depois para presidente executivo das operações 
internacionais. Em 2003 foi eleito COO e em 2006 CEO  e presidente do conselho de 
administração. Nasceu em França em 1963. 

Jean-Pascal demonstrou uma posição conservadora em termos de alavancagem do 
balanço na conferência com analistas após os resultados de 2020: ”Nós não queremos 
risco na parte financeira do nosso negócio”. 

 

 AVEVA  
A Aveva é uma empresa de engenharia, design e software. 40% das suas receitas são do 
sector petrolífero. Os sectores de embalamento de alimentos e fármacos, electricidade, 
indústria marinha e químicos representam cada um entre 5% a 10% das receitas. A 
empresa tem cerca de 4600 colaboradores e mais de 16 mil clientes em mais de 100 países. 

Ano fiscal 2020 da AVEVA terminou a 31 de Março de 2020. 
Resultados: Nos 6 meses terminados em Setembro de 2020 (primeiro semestre do ano 
fiscal de 2021 da AVEVA), as receitas caíram 15% face ao período homólogo. Esta queda 
despoletou um compressão nas margens da empresa passando a registar um prejuízo de 
GBP -20 milhões. No ano fiscal de 2020 as receitas tinham aumentado +8,8% face ao ano 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluxos de Caixa: No ano fiscal de 2020 a AVEVA gerou cerca de GBP 122 milhões com a sua 
operação, usando depois GBP 40 milhões em Capex e GBP 72 milhões para dividendos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balanço: Em termos de dívida o balanço é robusto, no entanto a empresa tem mais de GBP 
1,7 mil milhões em Goodwill e activos intangíveis que podem sofrer imparidades no futuro 
se esse valor não se materializar.  
 
 

Resultados (GBP mi) 1ºS 2021 1ºS 2020 2020

Receitas 333 392 834

Custos de vendas de produtos 84 93 191

Investigação e desenvolvimento 93 92 185

Custos gerais e administrativos 182 180 368

Outros -2 2 -4

Gastos Operacionais 356 366 739

EBIT -23 25 95

Gastos c Juros 1 2 3

EBT -24 24 92

Impostos -4 6 22

Resultado Líquido -20 18 70

Balanço (GBP mi) 30/09/2020

Activos 2 363

Caixa e Equivalentes 80

Contas a receber 208

Imóveis, Maquinaria 29

Activos contratados 160

Activos Intangíveis & Goodwill 1 762

Outros Activos 125

Passivos 491

Dívida 20

Contas a pagar 267

Outros Passivos 203

Total Capital Accionista 1 873

Total Capital e Passivos 2 363

Fluxos de Caixa (GBP mi) 2020

Operacional 122

Resultado Líquido 70

Depreciação e Amortização 116

Alterações no Fundo de Maneio -51

Outros -13

Investimento -40

Investimentos -39

Outros -1

Financeiro -94

Variação da dívida -

C/V acções próprias -3

Dividendos -72

Outros -19

Variação de Caixa -11

Efeitos de conversão cambial -1

Caixa e Equiv final 115

Fonte: Dados das empresas 

 

Fonte: Dados das empresas 

 

Fonte: Dados das empresas 
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 Últimas aquisições e vendas 

Aquisição RIB Software (02/2020): Lançou uma oferta por 100% das acções da empresa 
em Fevereiro de 2020, avaliando-a em EUR 1,5 mil milhões. No final do ano já tinha 87,64% 
da RIB Software.  

Aquisição ProLeiT (08/2020): Adquiriu em Agosto a ProLeiT por EUR 84 milhões. 

Combinação com Automação Industrial da Larsen & Toubro (05/2018): A Schneider 
chegou a acordo em 2018 para em conjunto com a Temasek comprar o negócio de 
automação industrial da Larsen & Toubro por EUR 1,57 mil milhões. Em 2020 ao completar 
o negócio ocorreu a combinação deste com o segmento indiano da Schneider de baixa 
tensão e automação industrial, ficando a Temasek com 35% da nova entidade por EUR 530 
milhões.  

Aquisição de 25% da Planon Beheer (12/2020): Por EUR 113 milhões a Schneider adquiriu 
25% desta empresa. 

Aquisição da OSIsoft (08/2020): A Aveva (Schneider detém 60%), que está consolidada no 
segmento de automação industrial da Schneider, comprou em 2020 a OSIsoft por USD 5 
mil milhões.  
O negócio foi completado em Março de 2021. Foi financiado com emissão de capital 
subscrito inteiramente pela Schneider de USD 3,5 mil milhões, USD 900 milhões de 
dinheiro da AVEVA e 4,5% da AVEVA que foi transferido para os anteriores accionistas da 
OSIsoft. 
A OSIsoft é líder no software de fornecimento de serviços e dados de operações industriais 
em tempo real. Obteve em 2019 receitas de USD 470 milhões e EBIT de USD 125 milhões. 
É um serviço similar ao da Aveva mas complementar em alguns pontos, existindo inclusive 
clientes atuais comuns. 

Fusão da Aveva com a divisão de software da Schneider: De modo a fazer a combinação 
a Schneider vai deter uma posição de 60% na Aveva. Os accionistas da Aveva vão receber 
GBP 550 mi da Schneider e GBP 100 mn de dinheiro do balanço da Aveva. 

Aquisição da Asco: Com forte presença na América do Norte e no segmento de baixa 
tensão, esta aquisição complementa o portfólio da Schneider Electric. O preço rondou os 
USD 1,25 mil mi o que representa um múltiplo EV/EBITDA de 11.7x. É expectável um 
aumento de EBITDA da Schneider em EUR 40 mi por via de mais receitas e sinergias. As 
receitas da Asco em 2016 totalizaram USD 468 mi e atingiu uma margem de EBITDA de 
23%. 

Aquisição da posição restante de 26% na Luminous: A Luminous é uma empresa 
especialista em produtos e serviços de electricidade na Índia com cerca de 6000 
empregados. A Schneider pagou cerca de EUR 130 mi por esta posição, avaliando assim a 
empresa em EUR 500 mi. A Luminous foi a 8ª aquisição da Schneider na Índia, reforçando 
a intenção de que este mercado represente um dos 4 maiores da empresa. 

Venda da DTN: A DTN operava nos EUA, vendendo informação meteorológica a 
agricultores e outros clientes. A Schneider deciciu não investir mais no negócio e vendê-lo 
por USD 900 mi a uma empresa privada Suiça. O dinheiro da venda foi usado pela Schneider 
para a recompra de acções próprias. 
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 Análise Comparativa  

A Schneider tem um rácio de P/E de 21,6x, um pouco acima da média dos competidores, 
mas que é explicado pela maior margem EBITDA da empresa e menor dívida líquida. 

 
Fonte: Dados das empresas; BiG Research 

 
 

 Riscos 
 

Impacto cambial: O principal risco para a Schneider é o impacto cambial. Em 2017, apesar 
do crescimento orgânico ter ascendido a 3,2%, contabilizando o impacto cambial, o 
crescimento foi de apenas 1,2%. Como a empresa apresenta resultados em EUR e tem 
diversas receitas noutras moedas, a subida do EUR tem um impacto negativo nestas. 
 
Ciclicidade do negócio: O negócio da Schneider depende da intensidade dos investimentos 
por parte de empresas e países. No caso de uma recessão, é expectável uma queda 
significativa de encomendas e receitas. 
 
Investimentos recentes: A Schneider tem investido bastante em 2020 e 2021 em empresas 
de software. A empresa tem elevadas perspetivas em relação à criação de valor destes 
negócios, no entanto se tal não se concretizar pode traduzir-se em imparidades do 
montante elevado de Goodwill e ativos intangíveis em Balanço. 
 
 

 Gráfico 

 
 

 
 Calendário 

28 de Abril 2021: Assembleia Geral 
12 de Maio 2021: Pagamento do dividendo 
 

 

Nome País Cap. Bolsista Moeda P/E 2021E Div. Yield
1 Year Price 

Change

Div. Líq./ 

EBITDA

Margem 

EBITDA

ABB LTD-SPON ADR SWITZERLAND 66 280 USD 20,1 2,7% 73,2% 0,7 9,6

EMERSON ELECTRIC CO UNITED STATES 53 109 USD 21,3 2,3% 85,9% 1,5 21,9

JOHNSON CONTROLS INTERNATION UNITED STATES 42 518 USD 20,0 1,8% 125,9% 3,3 10,2

SIEMENS AG-REG GERMANY 114 903 EUR 18,1 2,6% 95,4% 2,8 15,2

SCHNEIDER ELECTRIC SE FRANCE 70 685 EUR 21,6 1,8% 58,4% 0,8 17,1

Média exc. Schneider 19,9 2,33% 95,09% 2,1 14,2

Fonte: BiGlobal Trade (parceiro Saxo Bank); BiG Research 

 

Glossário de termos financeiros 
 
EPS: Earnings per Share – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o número total acções 
ordinárias em circulação.  
 
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortisation – lucros 
antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização. Constitui uma métrica de 
avaliação da performance operacional de 
uma empresa. 
 
ROA: Return on Assets – rácio entre o 
resultado líquido e os activos totais. 
 
ROE: Return on Equity – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o capital próprio total. 
 
D/E: Debt to Equity – rácio entre o passivo 
total e o capital próprio total da empresa, 
ambos em valores contabilísticos.  
 
Dividend Yield: Rácio entre o mais 
recente dividendo anunciado anualizado 
e o preço de mercado da acção. 
 
Beta: Valor que mede a volatilidade de 
uma acção em relação ao mercado. 
Quando acima de 1, a acção é mais volátil, 
se menor que 1 a acção é menos volátil. 
 
Net Debt/EBITDA: rácio entre o montante 
de dívida líquida e o EBITDA. 
 
P/E: Price to Earnings – rácio entre o 
preço de mercado e o resultado líquido da 
acção. 
 
EV/EBITDA: Enterprise Value to EBITDA – 
rácio entre o valor de mercado da 
empresa e o EBITDA dos últimos 12 
meses. 
 
EV/Sales: Enterprise Value to Sales – rácio 
entre o valor de mercado da empresa e o 
total de receitas dos últimos 12 meses. 
 
YTD: Year-to-Date – variação do preço da 
acção desde o início do ano até ao 
momento. 
 
Stop Loss: Preço a partir do qual o 
investidor não está disponível para 
incorrer em mais perdas. 
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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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