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Siemens (Ticker: SIEGn) 
  

 Descrição       
 

A Siemens é um conglomerado tecnológico e industrial alemão, com sede em Munique, 
fundado em 1847. A empresa atua em grande parte do globo, focando-se nas áreas de 
automação e digitalização nas indústrias de manufatura, em infraestruturas 
inteligentes para prédios e sistemas de energia, soluções de mobilidade inteligente 
para ferrovias e rodovias, e por fim, no fornecimento de tecnologia médica. A Siemens 
tem adaptado o seu modelo de negócio consoante as tendências tecnológicas e verdes, 
o que explica o alto esforço de R&D e M&A. A trademark Siemens representa agora três 
empresas independentes, sendo estas a Siemens, Siemens Healthineers e Siemens 
Energy, com as últimas duas tendo sido spun-off na bolsa de valores em 2018 e 2020, 
respetivamente, para poderem obter maior liberdade estratégica. Atualmente, o grupo 
cota na bolsa de Frankfurt, com uma valorização bolsista na ordem dos EUR 108 mil 
milhões, e emprega mais de 290 000 colaboradores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tese de Investimento 
 

Retorno Acionista:  A Siemens tem, desde 2009, aumentado o seu dividendo anual, a 
um ritmo médio de 7%. Este dividendo tem-se, também, cifrado a uma yield média de 
3,3%. Para além do dividendo atrativo, o conglomerado alemão tem também optado 
por recompensar os seus acionistas com recorrentes buybacks. A Siemens devolveu, no 
total, EUR 21 mil milhões aos acionistas desde 2016, tendo anunciado, recentemente, 
um novo programa de buybacks de EUR 3 mil milhões que irá decorrer nos próximos 3 
anos. A board da empresa tem como objetivo permanecer num intervalo de 40-60% (em 
2020 foi 70%), no que toca à dividend payout ratio o que, tendo em conta as previsões 
futuras dos resultados líquido, poderá significar um retorno ainda maior nos próximos 
anos do que aquele assistido nos últimos 5. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preço 127.42

Máx de 52 semanas 145.96

Mín de 52 semanas 96.61

YTD 8.4%

Volume médio diário (mn) 1,579,728

Capitalização bolsista (mn) 108,307

Beta 1.00

Dividendo 3.50

EPS 5.00

Preço e Performance (Valores em EUR)

Vendas (EUR milhões) 57,139

EBITDA (EUR milhões) 8,197

Nº de empregados 293,000

ROA 4.2%

ROE 14.0%

D/E 120%

Dvd Yield 2.7%

Informação Financeira

Ticker MyBolsa/website BiG SIE

Ticker BiGlobal Trade SIE

Ticker BiGTrader24 SIE

Ticker BiG Power Trade SIE

P/E Ratio 2021E 18.20

P/BV Ratio 2.70

EV/Sales 2.53

Siemens AG

Fonte: Equity Story – Relatório Siemens 

Distribuição de Receitas por Segmento Evolução das Receitas e Margem de Lucro 

https://big.pt/OndeInvestir/EquityAdvisor/Geral
https://big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/TradingNotes
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Time to Market: Intervalo de tempo 
entre o desenvolvimento de um 
produto, e a sua comercialização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hub de inovação: O modelo de negócio da empresa foca-se no investimento em novas 
tecnologias que estarão por detrás das megatendências demográficas, de cuidados de 
saúde, de urbanização, de globalização e, finalmente, do combate às alterações 
climáticas. Como tal, e sustentada pelas mais variadas patentes que garante todos os 
anos nas áreas da automação e digitalização, a Siemens é das empresas mais bem 
posicionadas para tirar partido da crescente procura por serviços que requeiram 
inteligência artificial, maquinaria autónoma e edge computing. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programas de Estímulos Governamentais: Os programas de estímulos por parte dos 
governos, ou entidades supranacionais (UE), como forma de compactuar com o acordo 
climático de Paris, tal como pela modernização dos transportes, será um dos maiores 
catalisadores de crescimento da Siemens. Fora a necessidade e investimento em 
otimizar, a cada ano que passa, a eficiência energética nos EUA (onde entra o segmento 
de Smart Infrastructure), foram disponibilizados, do programa de estímulos de USD 1,9 
biliões, USD 80 mil milhões à empresa estatal ferroviária americana, Amtrak, com quem 
a Siemens já obteve um acordo de USD 3 mil milhões, e espera vir a manter parcerias. 
Fora dos EUA, muitos outros países esperam trocar a sua frota ferroviária, por comboios 
modernos, de alta-velocidade, e de maior eficiência energética.  

 

Balanço e Geração de Fluxos de Caixa: Desde o spin off dos seus segmentos de “Gas & 
Power” e da “Siemens Gamesa Renewable Energy”, a Siemens AG ficou a gerir os 
segmentos mais lucrativos, e que são capazes de gerar mais cash flows. Nos últimos 2 
anos a empresa foi capaz de garantir uma margem de operational cash flow na ordem 
dos 13%. Esta liquidez dos seus negócios proporciona capacidade para alto investimento 
em I&D, tal como uma maior liberdade no que toca a aquisições, desta forma 
diminuindo o time to market. De 2016 a 2020, a Siemens gastou EUR 30 mil milhões em 
investimento estratégico (22 em I&D, 8 em aquisições), tal como despendeu EUR 10 mil 
milhões em Capex.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Equity Story – Relatório Siemens 

Fonte: Dados da Empresa 
Nota: Não está ajustado a Spin offs 
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 Siemens Heatlhineers (25% das receitas, Margem EBITA 15%)  
O spin-off, que a Siemens optou por fazer ao listar publicamente a empresa, do segmento 
de Healthcare, em 2018, verificou-se pela venda de 15% da sua ownership por um valor 
total que rondou os EUR 4,2 mil milhões (avaliação bolsista de EUR 28 mil milhões). Desde 
então a empresa apreciou bastante em bolsa, com um market cap atual próximo dos EUR 
60 mil milhões. Atualmente, a Siemens detém 75% do capital social da mesma. 
 

A empresa é uma fornecedora global de soluções e serviços inovadoras de saúde, como 
imagiologia (diagnósticos por imagem), outros serviços de diagnósticos (check ups) e 
produtos de terapias avançadas. Adicionalmente, também fornece serviços de training de 
forma a ajudar clientes a usarem os seus produtos. O extenso portfólio da Healthineers 
oferece suporte aos clientes em todo o processo contínuo de atendimento, desde a 
prevenção e deteção precoce de doenças, tratamento e cuidados de acompanhamento. 
No início de 2021 a empresa começou a comercializar testes rápidos antigénio Covid-19. 
 

Os principais clientes variam entre hospitais e clínicas de saúde privadas ou públicas, 
universidades, médicos, farmacêuticas e institutos de pesquisa clínica. 
 

As tendências por detrás deste segmento são o crescente envelhecimento populacional, 
que começará cada vez mais a pressionar os sistemas de saúde, o crescimento económico 
em países emergentes, que irá abrir as portas de melhores cuidados de saúde à sua classe 
média, e, por fim, a maior e crescente digitalização dos cuidados de saúde, que irá exigir 
o uso de tecnologias avançadas (como IA) para melhorar a customer experience. 
 

Resultados 2020 
As receitas em 2020, decresceram residualmente (<1%), em muito devido à queda de 5% 
no segmento de diagnósticos, resultado do menor número de check ups durante a 
pandemia. De salientar o crescimento de 2% do segmento de imagiologia, que permitiu 
mitigar as perdas em diagnósticos, dada a importância de serviços de tomografia (Tacs) 
para tratamentos de infeções covid-19. No que se refere à margem EBITA, a Siemens 
Healthineers teve algumas dificuldades em adaptar os seus custos, levando a uma redução 
de 2pp, para 15%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 1º Semestre 2021 
As encomendas cresceram 16% no primeiro semestre, yoy, com as receitas também a 
obter um crescimento comparável considerável, na ordem dos 13% (em muito devido aos 
testes de antigénio). Consequentemente, a Healthineers aumentou a guidance refente às 
receitas de 2021, agora cifrando-se entre 14-17% yoy, com uma margem EBITA 17%-21%. 
Quanto a Outlooks de longo-prazo, a Siemens estima um crescimento médio anual de 
receitas comparáveis superior a 5%, e uma margem de lucro entre 17-21%. 
 

Aquisição da Varian Medical Systems 
 
 
 
 
 

Em abril de 2021, a Healthineers adquiriu a empresa americana de tratamento e software 
de doenças oncológicas, por um valor de USD 16,4 mil milhões. São esperadas sinergias 
de EUR 300 milhões por ano. A empresa faturou, em 2019, cerca de USD 3,2 mil milhões, 
atingindo um EBITA de USD 323 milhões.  

 

Fonte: Dados da Empresa 

Fonte: Dados da Empresa 

Ticker MyBolsa/website BiG SHL

Ticker BiGlobal Trade SHL

Ticker BiGTrader24 SHL

Ticker BiG Power Trade SHL

P/E Ratio 2021E 27.84

P/BV Ratio 4.10

EV/Sales 4.41

Siemens Healthineers

Preço 53.66

Máx de 52 semanas 54.52

Mín de 52 semanas 35.58

YTD 27.8%

Volume médio diário (mn) 706,692

Capitalização bolsista (mn) 60,528

Beta 0.59

Dividendo 0.80

EPS 1.41

Preço e Performance (Valores em EUR)

Vendas (EUR milhões) 14,460

EBITDA (EUR milhões) 2,794

Nº de empregados 54,000

ROA 5.3%

ROE 12.0%

D/E 95.6%

Dvd Yield 1.5%

Informação Financeira
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 Digital Industries (25% das receitas, Margem EBITA 22%) 
O segundo mais importante segmento especializa-se na otimização das cadeias de 
fornecimento dos clientes, desde o design e desenvolvimento do produto, até à produção 
e venda. Desta forma, a Siemens permite aos clientes mitigarem os riscos, e os 
constrangimentos, que derivam de outsourcing, arranjando soluções de integração vertical 
(tanto backward como forward).  
 

Com as soluções de software avançadas que detém e comercializa (Inteligência artificial, 
cloud, 5G industrial, edge computing e impressão 3D), o segmento ajuda os seus 
consumidores a melhor digitalizarem, automatizarem e monitorizarem as suas operações, 
de forma a garantir uma maior flexibilidade de custos, melhor produtividade e maior 
eficiência na produção. Este serviço permite também às empresas reduzirem o tempo de 
comercialização de novos produtos. Os softwares por detrás da liderança da Siemens, são 
a da Mentor Graphics (ligado ao design de chips), e a da MindSphere (à base de IA e 
advanced analytics, juntamente com sistema cloud, de forma a otimizar processos)  
 

As tendências que levam a Siemens a apostar fortemente neste segmento passam pela 
necessidade de modernização dos processos de produção, de forma a maximizar a 
eficiência e flexibilização de custos, e da crescente vontade de reduzir a dependência de 
terceiros, provenientes de outsourcing.   
 

Os maiores clientes da Siemens, neste segmento, provêm das indústrias automóvel, 
machine building, alimentos e bebidas, farmacêutica, química, eletrónica, e, por fim, de 
semicondutores.  
 
 
 
 

Resultados 2020 
Apesar da expansão substancial da indústria de eletrónica e de semicondutores em 2020, 
a queda de atividade nas indústrias que cobrem, principalmente, os serviços de automação 
(automóvel e machine building) foi de tal forma significativa que as receitas no segmento 
se cifraram 7% abaixo dos níveis registado no período homólogo. De salientar a 
flexibilização dos custos no segmento, tendo a Siemens registado uma margem EBITA de 
22%, 4pp acima da de 2019.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 1º Semestre 2021 
Apesar da incerteza expressada pela comissão executiva quanto a 2021, a primeira metade 
do ano forçou a uma subida na guidance do segmento por duas vezes, sendo agora 
perspetivado um crescimento comparável de 9-11%, com uma margem EBITA de 20-21%.  
 

Quanto ao longo prazo, os objetivos do segmento para os próximos 3 a 5 anos, é que este 
comece a registar um crescimento de receitas anuais, comparáveis, na ordem dos 5-7%. 
No que toca às margens de lucro, a empresa aponta para um intervalo de 17-23%.  
 

Fonte: Dados da Empresa 

Fonte: Dados da Empresa 
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 Smart Infrastructures (24% das receitas, Margem EBITA 9%) 
Este segmento especializa-se no fornecimento de softwares, produtos e sistemas para a 
transmissão, distribuição e gestão de eletricidade em infraestruturas e edifícios. Desta 
forma, a Siemens é capaz de melhorar a eficiência e sustentabilidade energética dos seus 
clientes, garantindo também uma interação mais inteligente entre o consumidor e os 
edifícios, tal como uma maior segurança. 
 
As soluções inovadoras neste segmento permitem que a tecnologia adjacente a edifícios 
residenciais e não-residenciais (de ar condicionado, iluminação, temperatura, etc..) 
responda de forma intuitiva, e autonomamente, às necessidades do cliente, à medida que 
visa reduzir desperdício energético. Com a contínua aprendizagem inteligente, via controlo 
e análise de data, os sistemas de distribuição de energia de média e baixa voltagem 
conseguem ser otimizados. 
 

As tendências que impulsionam este segmento estarão relacionadas com mudanças 
climáticas, que irá obrigar a uma maior eficiência no consumo de energias sustentáveis, e 
o aumento populacional e urbano, que irá exigir uma maior interatividade e eficiência dos 
custos energéticos de forma a garantir habitações seguras e a preços acessíveis.  
 

A base de consumidores neste segmento é bastante diversificada, abrangendo empresas 
de construção, operadores de edifícios públicos e comerciais (hospitais, aeroportos, etc), 
empresas no setor de utilities (petrolíferas, gás, etc), e na indústria de manufatura 
(automóvel e machine building).  
 
Resultados 2020 
As receitas no ano passado foram ligeiramente impactadas pelo primeiro trimestre, onde 
o mau começo de atividade no primeiro trimestre rapidamente se aliou à pandemia. Até 
ao fim do ano, uma procura mais deprimida em regiões como a Europa, África, Médio 
Oriente, Austrália e Ásia (excl. China) resultaram numa diminuição de receitas, 
comparáveis, na ordem dos 2%. Quanto à evolução da margem EBITA esta foi impactada 
com uma diminuição de 1pp, para 9%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 1º Semestre 2021 
Tal como na Digital Industries, a comissão executiva não expressava grande otimismo 
quanto a um crescimento, significativo, deste segmento em 2021, algo que já reavaliaram 
com os recentes resultados trimestrais. A Siemens prevê agora um crescimento de receitas 
anuais, comparáveis, na ordem dos 5-7%, com uma margem EBITA de 11-12%. 
 

Quanto ao longo prazo, os objetivos da Siemens nos próximos 3 a 5 anos, é que este 
segmento comece a registar um crescimento de receitas anuais, comparáveis, na ordem 
dos 4-6%. No que toca às margens de lucro, a empresa aponta para um intervalo de 11-
16%. 
 

Fonte: Dados da Empresa Fonte: Dados da Empresa 
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 Mobility (16% das receitas, Margem EBITA 9%) 
 

O segmento de Mobility combina os negócios da Siemens que servem as indústrias de 
transporte de passageiros e carga, neste caso, incluindo a ferroviária e automóvel. Os 
serviços passam pela construção e fornecimento de comboios e material rodante, serviços 
de manutenção durante o ciclo de vida dos produtos, sistemas de automação e 
eletrificação ferroviários, tais como de soluções digitais e serviços tecnológicos de tráfego 
rodoviário. Os principais clientes são entidades privadas e públicas nas indústrias de 
transportes e logística. 
 

Da componente ferroviária do segmento, as tendências que a Siemens irá tentar capitalizar 
prendem-se com a maior urbanização populacional, que irá implicar sistemas de 
mobilidade mais simples, rápidos e tecnologicamente avançados, como a necessidade de 
reduzir CO2 e ruído sonoro, que irá exigir menores custos deste tipo de transportes.  
 

No que toca aos serviços rodoviários, estas prendem-se com a necessidade de uma 
redução de trânsito em grandes cidades, e a complexidade de IA no que toca a um sistema 
rodoviário caracterizado por veículos autónomos,  
 

Resultados 2020 
Apesar do número de encomendas ter diminuído 29% yoy, resultado do adiamento de 
projetos de larga escala, as receitas conseguiram, contudo, crescer timidamente na ordem 
dos 2%, devido a um aumento das vendas de material rodante, e serviços de manutenção. 
No entanto, de salientar que as encomendas costumam-se traduzir em receitas num 
tempo médio de 5 anos. Este aumento de receitas, discriminando por regiões, foi levado a 
cabo por procura alemã e americana, que conseguiram mitigar a perda desta (de dois 
dígitos percentuais) na Ásia/Austrália. No que diz respeito à margem EBITA, este segmento 
provou-se menos flexível, tendo diminuído em 2pp, para 9%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 1º Semestre 2021 
A Siemens previu, no final de AF 2020, uma continuação do crescimento do segmento, 
dados os crescentes programas de estímulos com o objetivo de reconfigurar os sistemas 
de transportes. Com um 1º semestre a registar um aumento das encomendas comparáveis 
em 23%, e um aumento de receitas em 3,5% yoy, a Siemens manteve a sua guidance para 
um crescimento de 1 dígito, e uma margem EBITA de 9.5%-10.5%. 
 

No que toca aos objetivos de longo-prazo, neste caso de 3 a 5 anos, deste segmento, a 
Siemens prevê um crescimento médio, comparável, anual na ordem dos 5-8%. Também, a 
margem de lucro estima-se permanecer entre os 10-13%. 
 

Encomenda Recorde com os EUA 
 
 
 
 

 

A Siemens anunciou a 7 de julho uma encomenda histórica, de 73 comboios híbridos, da 
empresa estatal de transporte ferroviário norte-americana Amtrak. O negócio ficou 
acordado nos USD 3,4 mil milhões, podendo ser estendida para 140 comboios, para juntar 
a todos os serviços de manutenção que irão derivar desta encomenda, por largos anos.  O 
contrato durará até 2030, com as primeiras encomendas a serem entregues em 2024. 

Fonte: Dados da Empresa 

Fonte: Dados da Empresa 
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 Portfolio Companies (8% das receitas, Margem EBITA -9%) 
 

Este segmento agrega as PMEs da Siemens, que fornecem serviços personalizados de 
software, a diversas indústrias como de petróleo e gás, mineração, utilities, logística e 
energia. No entanto, dada a menor escala destes negócios, logo, a uma menor eficiência 
dos mesmos, são necessárias diversas melhorias nas suas estruturas de custo e 
organizações internas. Após atingirem certas metas no que toca às métricas referidas, a 
Siemens tanto pode optar por integrar as PMEs nos seus segmentos industriais, pode 
combiná-las com outras empresas que partilhem essa indústria, fazer um spin off via 
listagem em bolsa, ou, fazer uma parceria com entidades privadas como Private Equities.  
 

Resultados 2020 
A covid-19 impactou algumas empresas no segmento devido à suspensão de atividades em 
fábricas, tal como as imparidades que se seguiram diminuíram, significativamente, a sua 
rentabilidade. As receitas caíram 2,4%, com a margem EBITA a cair, mais expressivamente, 
9pp, para -9%. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Financial Services (1% das receitas, Margem EBITA 12%) 

A Siemens Financial Services (SFS) é um segmento que apoia clientes, com base em 
financiamentos de capital ou de dívida, em projetos públicos ou privados, onde o 
conhecimento industrial e tecnológico da Siemens permite aos outros stakeholders 
(empresas, bancos, governo, etc.) investirem mais facilmente o seu dinheiro e tempo.  
 

Resultados 2020 
O covid-19 impactou seriamente a SFS, devido a uma maior incerteza nos seus mercados, 
tendo obtido um decréscimo de receita na ordem dos 14%. Também, no que toca à 
rentabilidade do segmento, este observou uma queda de 7pp na margem EBITA, para 12%, 
resultado das várias provisões de crédito, tal como de imparidades em negócios de capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siemens Logistics 

Siemens Commercial Vehicles 

Em 2016 a Siemens fechou uma parceria com o governo 
britânico para, não só vender carruagens e material 
ferroviário, como para integrar a estrutura de 
financiamento do projeto da linha ferroviária de 
Thameslink 

Fonte: Dados da Empresa 

Fonte: Dados da Empresa 
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 Demonstração de Resultados  
 

Receitas: As receitas da Siemens em 2020 foram negativamente impactadas pela Covid-
19, tendo resultado numa queda de 2.3% yoy. Tendo em conta os principais segmentos, 
verificamos que apenas o de Mobility foi capaz de expandir a sua faturação (apesar de 
ter registadouma perda considerável nas encomendas). Dada a característica de que os 
negócios onde opera serem altamente cíclicos, a Siemens conseguiu, no que toca a 
receitas, ter um resultado positivo tendo em conta as expectativas para a segunda 
metade do ano. Em termos geográficos, a Siemens também verificou um decrescimento 
generalizado das suas operações. No entanto, com o desconfinamento progressivo nos 
EUA e na China, a empresa conseguiu, nos últimos dois trimestres, registar níveis 
superiores ao período homólogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gastos Operacionais: A Siemens adaptou-se bem aos constrangimentos durante os 
lockdowns, tendo registado ligeiras quedas nas suas margens operacionais, tendo estas 
ficando aos níveis de 2018. Esta adaptação passou, principalmente, por menores gastos 
em marketing e em viagens corporativas. 
 

Outros gastos não-operacionais: Relacionados com perdas em vendas de PP&E, tal 
como imparidades e provisões nos seus negócios. 

 
 Fluxos de Caixa 

 

Fluxo de Caixa Operacional: Cresceu 5% yoy. Este resultado não se deveu a uma melhor 
performance operacional, mas sim a uma maior depreciação, amortização e 
imparidades dos seus ativos, tal como a ajustes de transações contabilísticas ainda não 
completadas.  
 

Fluxo de Caixa de Investimento: Cresceu 3,5% yoy. A Siemens continuou a diminuir o 
seu CAPEX, tendo, contudo, aumentado o seu esforço aquisitivo. As aquisições totais, 
ou parciais, totalizaram os EUR 1,7 mil milhões entre a Siemens e a Siemens 
Healthineers (ver rúbrica “Aquisições e Desinvestimentos”), enquanto o spin off da 
Siemens Energy angariou ao grupo EUR 218 milhões. 
 

Fluxo de Caixa Financeiro: A Siemens incorreu, consideravelmente, em dívida no AF 
2020. O grupo devolveu aos seus credores EUR 4,5 mil milhões de dívida de longo-prazo, 
ao mesmo tempo que aumentou em EUR 1,6 mil milhões a sua dívida de curto-prazo, e 
EUR 10,3 mil milhões de longo-prazo. 
 

Desconciliação da Siemens Energy: O spin off do segmento de energia implicou também 
um spin off de diversos ativos, dos quais EUR 4 663 milhões em caixa e equivalentes. 
 

Fonte: Dados da Empresa 

DR (EUR milhões) 2018 2019 2020

Receitas 83,044 58,483 57,139

Custos das vendas 58,181 36,849 36,953

Gerais e Admnistração 12,941 10,688 10,774

I&D 5,600 4,700 4,600

Depreciação/Amortização 3,418 2,280 3,157

Outros gastos (ganhos) -3,128 -2,479 -2,823 

Gastos Operacionais 77,012 52,038 52,661

EBIT 6,032 6,445 4,478

Gastos com Juros -392 -569 -732 

Outros gastos 161 858 1,926

EBT 8,050 6,933 5,672

Impostos 2,054 1,775 1,382

Operações Descontinuadas -124 -490 90

Resultado Líquido 6,120 5,648 4,200

Resultado por acção 7.12 6.41 5.00

Fonte: Dados da Empresa 

DR (EUR milhões) 2018 2019 2020

Receitas 100% 100% 100%

Custos das vendas 70% 63% 65%

Gerais e Admnistração 16% 18% 19%

I&D 7% 8% 8%

Depreciação/Amortização 4% 4% 6%

Outros gastos (ganhos) -4% -4% -5%

Gastos Operacionais 93% 89% 92%

EBIT 7% 11% 8%

Gastos com Juros 0% -1% -1%

Outros gastos 0% 1% 3%

EBT 10% 12% 10%

Impostos 2% 3% 2%

Operações Descontinuadas 0% -1% 0%

Resultado Líquido 7% 10% 7%

Fonte: Dados da Empresa 

Fluxos de Caixa (USD milhões) 2018 2019 2020

Operacional 8,425 8,456 8,862

Resultado Líquido 6,120 5,648 4,200

Depreciação e Amortização 3,418 2,280 3,157

Alterações no Fundo de Maneio -511 -330 -336

Outros -602 858 1,841

Investimento -3,774 -5,010 -5,185

CAPEX -2,602 -1,780 -1,554

Aquisições e Desinvestimentos -163 -941 -1,509

Investimentos 1,031 538 95

Outros -2,040 -2,827 -2,217

Financeiro -1,946 -2,277 3,172

Variação da dívida -463 3,477 7,371

Compra e venda de acções próprias 2,656 -363 1,107

Dividendos -3,011 -3,060 -3,174

Outros -1,128 -2,331 -2,132

Desconsiliação de Negócios 0 0 -4,663

Ganhos/Perdas Forex -29 157 -525

Variação de Caixa 2,676 1,326 1,661

Caixa no início do período 8,389 11,066 12,391

Caixa no final do período 11,066 12,391 14,052

Fonte: Dados da Empresa 
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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 

9 

 
 
Analista: 
Francisco Fonseca 
 
Com a Contribuição de: 
Francisco Nunes 
 
Research: 
 

research@big.pt 
 

FLASH NOTE – SIEMENS  
JULHO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Balanço 
 

Ativos:  

• Correntes: O grupo tinha à sua disposição, no final de 2020, um valor de EUR 
53 mil milhões em ativos correntes, uma queda de 25% yoy. Destes, a única 
métrica relevante que cresceu foram os caixa e equivalentes, para EUR 14 mil. 
No que toca às perdas em Contas a Receber, Inventários e outros ativos 
correntes, estes derivam do spin off da Siemens Energy. 
 

• Não-Correntes: No final do AF 2020, os ativos não-correntes totalizavam os 
EUR 71 mil milhões, 11% abaixo yoy. Tal como acima referido, o spin off da 
Siemens Energy foi a grande explicação para a diminuição em Goodwill e outros 
ativos intangíveis.  

 

Passivos:  

• Correntes: Os passivos correntes da Siemens no final do AF2020 totalizavam 
os EUR 34 mil milhões, uma queda de 33% face o valor de 2019. Mais uma vez, 
o spin off da Siemens Energy foi o causador para esta diminuição. 
 

• Não-Correntes: Os passivos não-correntes estavam avaliados, no final do 
AF2020, em EUR 50 mil milhões, um aumento não significativo tendo em conta 
o período homólogo. Este ligeiro aumento foi causado pelo crescimento, 
considerável, de dívida de longo-prazo que se situava, até à data, em EUR 39 
mil milhões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dívida: A Siemens está obrigada a devolver cerca de EUR 54 mil milhões de dívida aos 
seus credores, ao longo dos próximos 26 anos. Em média, a Siemens irá despender de 
EUR 2,1 mil milhões, com uma maturidade média em 2028. Recentemente a dívida da 
Siemens aumentou dado o novo programa de EUR 10 mil milhões, recorrido para 
financiar a aquisição da Varian por parte da Siemens Healthineers. Apesar do 
crescimento recente de dívida por parte da empresa, esta mantém-se com sólidos níveis 
de liquidez, dados os níveis altos de cash flows que produz anualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balanço (USD milhões) 2019 2020 Q2 2021

Activos 150,248 123,897 131,658

Caixa e Equivalentes 12,391 14,041 23,639

Contas a Receber 18,894 14,074 13,951

Inventários 14,807 7,794 7,956

Outros Ativos correntes 24,278 17,059 18,247

Edifícios, Máquinas, Equip. 12,184 10,250 10,089

Goodwill 30,160 20,449 20,605

Outros Ativos Intangíveis 9,800 4,838 4,664

Outros Ativos não-correntes 27,734 35,392 32,507

Passivos 99,264 84,074 87,063

Contas a Pagar 14,991 10,672 8,885

Dívida de Curto Prazo 7,778 8,520 10,285

Outros Passivos de Curto-Prazo 27,954 14,925 15,459

Dívida de Longo prazo 31,400 38,773 43,570

Outros Passivos de Longo-Prazo 17,141 11,184 8,864

Total Capital Accionista 50,984 39,823 44,595

Total Capital e Passivos 150,248 123,897 122,773

Fonte: Dados da Empresa 

Fonte: Dados da Empresa 

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 
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 Resultados 1º Semestre AF 2021 
 

As receitas trimestrais, como as encomendas, bateram por duas vezes as expectativas de 
mercado, como as da própria empresa. Tal como referido, o grupo aumentou a guidance 
de todos os seus segmentos industriais e estima agora atingir um crescimento de receitas, 
comparáveis, na ordem dos 9-11%, com um lucro esperado entre EUR 5,7-6,2 mil milhões 
(vs guidance anterior entre EUR 5 - 5,5 mil milhões). No que toca a encomendas, o grupo 
continua a prever um rácio book-to-bill (encomendas recebidas sobre receitas derivadas) 
superior a 1, o que tem sido justificado pelo crescimento de 2 dígitos consecutivo nos dois 
primeiros trimestres. 
 

O resultado operacional, juntamente com nova emissão de dívida de longo-prazo, fizeram 
disparar o valor de caixa e equivalentes no Balanço, para EUR 23 mil milhões. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR (EUR milhões) 1ºS 2020 1ºS 2021 Resultado yoy

Receitas 27459 28736 4.7%

Custos das vendas 17459 18177 4.7%

Gerais e Admnistração 5489 5020 -8.5%

I&D 2283 2192 -4.0%

Outros Gastos Operacionais -274 868 -

Gastos Operacionais 24957 26257 5%

EBIT 2502 2479 -0.9%

EBT 2179 2991 37.3%

Resultado Líquido 1733 2302 32.8%

Fonte: Dados da Empresa 

Receitas Trimestrais (+guidance 2ºS) 

Fonte: Dados da Empresa 
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 Aquisições e Desinvestimentos 
 

Aquisições 
 

Varian (2020): Em agosto de 2020, a Siemens Healthineers celebrou um acordo para 
adquirir todas as ações da Varian Medical Systems, Inc., nos EUA, por um preço de compra 
de USD 16,4 mil milhões. Tal como referido, a empresa especializa-se na oferta de serviços 
oncológicos. A Siemens AG participou no financiamento da aquisição, ao ter angariado EUR 
10 mil milhões em dívida obrigacionista, que depois terá emprestado à SH. Por ter optado 
por não se juntar ao aumento de capital da SH (visto que o negócio iria ser efetuado com 
50% dívida 50% capital, a sua participação na subsidiária diminuiu para 75%. 
 

 
Vascular Robotics (2019): Em outubro de 2019, a Siemens Healthineers adquiriu a Vascular 
Robotics, por USD 1,1 mil milhões, em dinheiro. A empresa desenvolve e fornece uma 
plataforma de robótica para intervenções coronárias e vasculares. A estratégia passava, tal 
como na aquisição da Varian, incorporar a sua tecnologia avançada de imagiologia, no 
setor de tratamento vascular. 
 
 
Mentor Graphics (2017):  Em 2017 a Siemens adquiriu a Mentor Graphics por EUR 4,1 mil 
milhões. Com esta aquisição a Siemens passou a liderar o segmento de software industrial 
com a inclusão de serviços de circuitos integrados, expandindo assim a qualidade do seu 
segmento de Digital Industries. 
 
 
Desinvestimentos 
 

Siemens Energy AG (2020): A maio de 2019, a Siemens anunciou a transferência do 
segmento de energia negócio (“Power & Gas”) para uma nova empresa, designada por 
Siemens Energy AG, ao listá-la na bolsa de valores, como um spin off. A Siemens continua 
a deter uma parte relevante do capital social da mesma, neste caso, 40%. A empresa está 
atualmente cotada em bolsa, com um valor de mercado a rondar os EUR 16,5 mil milhões. 

 
 
Siemens Gamesa Renewable Energy (2020): O spin off da Siemens Energy AG acabou por 
ditar, também, o adeus da participação da Siemens na Siemens Gamesa Renewable Energy 
(67%), empresa renovável que se especializa, e é líder, na produção e comercialização de 
turbinas eólicas, visto que a sua participação (67%) foi transferida para a Siemens Energy 
AG. O Siemens detém, então, cerca de 27% do capital da SGRE, indiretamente.  
 

 
Siemens Healthineers (2018): Como referido previamente, o segmento de Healthcare foi 
spun off em 2018, a partir duma listagem de bolsa que avaliou a empresa em EUR 28 mil 
milhões. A Siemens detém, atualmente, 75% do seu capital social, fazendo da empresa 
ainda um dos seus principais segmentos e fontes de receitas contabilísticas. Dada a 
importância e potencial de crescimento que se perspetiva, a Siemens mantém ainda 
relações muito próximas com a empresa, ajudando por exemplo, em financiamentos 
estratégicos da mesma, como foi o caso da aquisição dispendiosa da Varian. 
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 Conference Calls 
 

AF 2020 (12 de novembro, 2020) 
 

Q: Os vossos clientes no segmento de Mobility tiveram um dos piores resultados 
operacionais na sua história, no entanto a UE continua a afirmar que 2021 vai ser “O ano 
das Ferroviárias”. Qual é a vossa previsão de cash flows neste segmento, para 2021? 
 

R: Obviamente 2020 não foi um ano favorável para as operadoras na indústria, mas a 
vontade de investir em infraestruturas continua intensa, dada a transição verde a que se 
comprometeram, tal como da vontade de substituir trajetos aéreos por ferroviários. A 
Siemens acredita que este segmento irá crescer, pelo menos, 20% nos próximos anos. 
 

Q: Tem havido algum debate sobre uma possível queda no negócio de infraestruturas 
não-residenciais, qual é o vosso Outlook para esta indústria, do qual o vosso segmento 
Smart Infrastructures é dependente? 
 

R: Nós acreditamos que esta indústria só irá recuperar para níveis pré-pandémicos em 
2022, no entanto, e apesar de acharmos que não haverá qualquer crescimento relevante 
em 2021, também refutamos a ideia de que possa ter uma queda abrupta. 
 

1º Trimestre AF 2021 (3 de fevereiro, 2020) 
 

Q: O crescimento em Digital Industries tem-se devido bastante a uma procura forte na 
China. Estes clientes estão estabelecidos em que indústrias e têm por base o mercado 
estrangeiro ou doméstico? 
 

R: As indústrias que têm estado por detrás deste crescimento são as de manufatura 
discreta, neste caso, por parte das indústrias de maquinaria, automóvel, smartphones, 
gaming, etc... No que toca a mercados, muitas destas são orientadas para exportações em 
massa, mas também bastantes para os domésticos devido aos programas públicos do 
governo (como é o caso de veículos elétricos). 
 

Entrevista do CEO à CNBC 
 

Q: O que justifica o crescimento generalizado e fora do normal da procura na Europa, em 
especial na Alemanha?   
 

R: Achamos que este crescimento se deve primariamente a um processo de catch-up, e 
não tanto devido a indústrias emergentes. No ano passado, uma das nossas indústrias mais 
importantes, a automóvel, experienciou um dos anos mais deprimidos de sempre em 
termos de crescimento, o que diretamente afetou a nossa oferta. 
 

Q: E no que toca aos EUA? 
 

R: Ao contrário das perspetivas de curto-prazo no mercado europeu, os EUA parecem ser 
das melhores oportunidades, em termos geográficos, para a Siemens. Com a nova 
liderança política, Joe Biden agiu rapidamente na estrutura e lançamento do programa de 
estímulo económico de USD 1,9 biliões, que se observarmos, em muito se foca em 
programas de transportação pública e energias sustentáveis. Ora, para esses programas 
irem para a frente muito precisa de ser construído, e é aí que nós iremos entrar como um 
player importante. 
 
Q: Algum impacto das eleições que ditarão o fim da liderança de Angela Merkel? 
 

R: Nem por isso. A Siemens terá sempre uma relação cordial com qualquer partido 
democrático, sejam eles os verdes ou a coligação presente. Não deixamos, contudo, de 
admitir que os verdes poderiam dar maior enfâse ao papel da Siemens na economia, e que 
talvez beneficiássemos com isso. Mas, no final do dia, o mercado alemão apesar de 
importante, contabiliza menos de 10% das nossas receitas. Estamos muito, mas muito mais 
preocupados com as tensões entre os EUA e a China, que, dum lado, são o nosso maior 
mercado, e do outro, são o mercado com o mais rápido crescimento, respetivamente. 
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 Equipa de Gestão 
 
Dr. Roland Busch (Presidente e CEO da Siemens AG): Nascido em Erlangen, Alemanha, em 
1964, Roland estudou Física na Friedrich-Alexander-University. Integrou a Siemens em 
1964, para os departamentos de Research Corporativo e de Desenvolvimento. Integra 
diversos departamentos até que em 2005 chega a Presidente e CEO da, então, Siemens 
VDO na região Ásia-Pacífico. Em 2011, integra a Managing Board pela primeira vez, 
chegando a Presidente e CEO do conglomerado em fevereiro de 2021. Busch tem como 
principais objetivos potenciar ao máximo os softwares tecnológicos (Mentor Graphics e 
MindSphere) da empresa. 
 
 
 
 
Dr. Bernd Montag (CEO Siemens Healthineers): Nascido em Munique, Alemanha, em 
1969, Bernd Montag estudou Física na Friedrich-Alexander-University, e obteve um Ph.D. 
em física multipartículas teórica. Integrou a Siemens em 1995 ocupando cargos em gestão 
de qualidade e vendas no negócio de aparelhos auditivos, antes de se mudar para a 
unidade de sistemas de imagem em 1999. Em 2004, assume a responsabilidade pela 
tomografia computadorizada e, em 2008, é nomeado presidente da divisão de imagem e 
terapia. É CEO do segmento de Healthcare desde 2015. 
 
 
 
Cedrik Neike (CEO Digital Industries): Nascido em 1973, Cedrik tirou engenharia e gestão 
financeira na London School of Economics. Integrou a Siemens em 1997, ocupando o 
departamento de internet wireless. Após largos anos em cargos de gestão na Aliança entre 
a Siemens e a Cisco Systems, chega a membro da Managing Board em 2017. Entre 2019 e 
2020 é CEO da Smart Infrastructure, mudando-se nesse mesmo ano para CEO da Digital 
Industries. 
 
 
 
 
Matthias Rebellius (CEO Smart Infrastructure): Nascido em 1965, Matthias licenciou-se 
em engenharia elétrica pela University of Applied Science. Integra a Siemens em 1990, 
integrando o departamento de automação industrial. Em 2008 chega a CEO da unidade de  
“Fire Safety & Security”. Entre 2015-2019 é CEO do segmento Building Technologies. Em 
outubro de 2020 chega a membro da Managing Board, e torna-se CEO da Siemens Smart 
Infrastructure. 
 
 
 
 
Michael Peter (CEO Mobility): Nascido em 1966, Micahel estudou engenharia elétrica na 
Technical University of Braunschweig. Integra a Siemens, em 1992, no departamento de 
Sistemas de Transportação. Torna-se CEO da Siemens Mobility em 2017. 
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 Competidores 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Estando a Siemens localizada em diversas indústrias (cada segmento poderia ser uma 
empresa independente com larga escala), a avaliação relativa da empresa carece de 
credibilidade sendo que nenhuma das “rivais” partilha mais de 50% dos mercados da 
Siemens. No entanto, é de salientar que a empresa alemã estará a cotar a um múltiplo P/E 
relativamente abaixo dos seus competidores. Em termos de eficiência operacional, os 
rácios ROE e ROA estão abaixo da indústria, ao mesmo tempo que a Siemens se mantém 
num nível de alavancagem estável, comparativamente à mesma. 
 

 Principais Riscos 
 

Crise Covid-19: Apesar da Siemens se ter adaptado de forma positiva aos 
constrangimentos resultantes da pandemia, o modelo de negócio B2B da empresa cria 
uma dependência significante a empresas menos ineficientes no mercado que, em última 
análise, possam vir a fechar portas. A Siemens verificou, a partir da segunda metade de 
2021, vários pedidos de cancelamento de encomendas, ou do adiamento destas. Indústrias 
por detrás destas incertezas têm sido, principalmente, a aeroespacial, como a de 
construção não-residencial. Também, o recente alargamento da dívida pública, como 
forma de reerguer a economia, poderá vir a justificar uma diminuição no investimento 
público, o que, dados os vários projetos que a Siemens detém em parceria com governos, 
poderá traduzir-se numa diminuição significativa de receitas. 
 

Tensões Geopolíticas: Tendo em conta a alta exposição internacional da Siemens, 
qualquer guerra cibernética, ou em tarifas irá seriamente pôr em causa o potencial 
operacional da Siemens. Atualmente, tensões com a China podem vir a ameaçar uma 
diminuição das atividades no país ou, num cenário menos negativo, aumentar os custos de 
produção devido a tarifas impostas. 
 

Ciberataques: A Covid-19 despoletou, ainda mais, o crescimento na dimensão e 
quantidade de ataques cibernéticos, cada vez envolvendo uma maior complexidade. A 
ameaça inerente a estes ataques prende-se com interrupção operacional, extorsão, 
publicação de documentos internos e dados de clientes ao público, e perda reputacional. 
 

Disrupções nas Cadeias de Fornecimento: Como empresa industrial e tecnológica, a 
Siemens depende de terceiros no que toca ao fornecimento de matérias-primas, e serviços 
de assembly. Logo, e apesar de trabalhar conjuntamente com os seus parceiros, a Siemens 
não conseguirá garantir uma não-escassez de materiais, a qualidade destes, tal como 
preços estáveis após a maturidade dos contratos. 
 

Litígios: Qualquer processo jurídico que meta em causa em idoneidade da Siemens, tal 
como das suas maiores subsidiárias, poderá não só meter em risco as parcerias que tem 
com outras empresas nas mais diversas indústrias e regiões, como poderá levar a uma 
pressão mediática para que entidades públicas relacionadas com governos, afastem a 
Siemens de projetos lucrativos. 
 

Riscos de Foreign Exchange: A alta exposição geográfica, envolve um alto risco de FOREX 
derivado das divisas a que a Siemens oferece os seus serviços, uma das quais, o renminbi 
chinês. Acontece que, em 2020, a Siemens perdeu EUR 500 devido a perdas associadas 
com trocas de moeda estrangeira para o euro. 

Name Country
Cap. Bolsista 

(EUR milhões)
PER Actual P/E 2021E P/E 2022E P/BV YTD ROE ROA Div. Líq./ EBITDA EBITA Margin

ALSTOM França 13,074 38.05 14.43 11.65 1.44 -24.6% 4.0% 1.2% 2.34

ROCKWELL AUTOMATION INC EUA 28,327 34.57 28.82 26.09 18.40 15.8% 130.2% 21.2% 1.31 20.4%

KONINKLIJKE PHILIPS NV Holanda 35,719 29.51 18.00 16.69 2.97 -9.4% 9.7% 4.3% 1.17 1.6%

DASSAULT SYSTEMES SE França 58,018 102.91 45.74 41.05 10.40 31.7% 10.1% 4.0% 1.13 27.7%

ABB LTD-REG Suíça 59,909 137.76 20.96 18.79 5.09 31.5% 41.7% 11.9% 0.89 13.9%

SCHNEIDER ELECTRIC SE França 74,919 34.05 21.46 19.55 3.62 13.5% 10.1% 4.5% 0.81

SIEMENS AG-REG Alemanha 107,406.0 22.0 16.7 14.8 2.7 10.3% 14.0% 4.2% 1.17 11.0%

Média exc. Siemens 62.8 24.9 22.3 7.0 9.7% 34.3% 7.9% 1.3 15.9%
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 Environmental, Social & Governance (ESG) 
 

Environmental 
Neutralidade de CO2: A Siemens tenciona operar com neutralidade de carbono em 
2030. Para tal, e com a ajuda do “CN (Carbon Neutrality) program”, a empresa já 
conseguiu reduzir para metade a pegada de carbono entre 2014 e 2020. Fora este 
objetivo interno, os serviços que a Siemens fornece, nos segmentos de Digital Industries, 
Smart Infrastructure e Mobility, visam a sustentabilidade carbónica dos seus clientes, 
ao lidar com uma melhoria da eficiência energética dos mesmos. No total, a Siemens 
gerou EUR 18 mil milhões, provenients do seu “Environmental Portfolio”, que 
comprime os serviços, softwares e produtos, dentro dos seus segmentos, que 
combatem a pegada de cabono dos clientes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Social 
#9 no mundo, e #1 na Alemanha “Forbes World’s Best Employers 2020”: A Siemens foi 
premiada em 2020, com o ranking #1, da empresa com os melhores empregadores na 
Alemanha. No que toca ao ranking global, esta posiciona-se em #9.  
 

Diversidade da Workforce: No que toca à diversidade de género, a Siemens apenas 
emprega uma baixa percentagem de 26% de mulheres. Quanto à diversidade cultural 
da empresa, a Siemens emprega cerca de 293 000 colaboradores, dos quais 59% 
pertencem à EMEA, 22% à Asia/Austrália, e 19% ao continente americano. Por fim, a 
estrutura de idades é bastante diversificada. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Governance 
Cibersegurança: A Siemens emprega cerca de 1 000 especialistas em cibersegurança, de 
forma a assegurar uma proteção dos dados e documentos que envolvem tanto a 
Siemens, como as suas subsidiárias e parceiros comerciais. 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Fonte: Relatório de Sustentabilidade Fonte: Relatório de Sustentabilidade 
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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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