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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas na 
Bloomberg às 16h25 do dia 30 de Abril 
de 2018. 

 
Informações relevantes 
Para consultar as últimas recomendações 
consulte o nosso site em:  
https://www.big.pt/InformacaoMercado
s/TradingIdeas/Index/-1 
 
O histórico de recomendações dos 
últimos doze meses pode ser consultado 
em: 
https://www.big.pt/pdf/Newsletters/nld.
pdf 

 
 

UPS United Parcel Service (Ticker: UPS US) 
  

 Descrição           
A UPS, fundada em 1907, é a líder mundial no serviço de entregas de encomendas. Em 
2017, entregaram 20 mi de encomendas por dia, atingindo um total anual de 5,1 mil mi 
de encomendas que se traduziram em receitas de USD 65,872 mil mi. O serviço de 
logísticas da UPS inclui transporte terrestre, aéreo e marítimo, distribuição, serviços 
financeiros e de seguros. A empresa opera em mais de 220 países e tem uma das maiores 
frotas aéreas, com mais de 500 aviões.  
 
Os seus principais segmentos são encomendas domésticas nos EUA, encomendas 
internacionais e logística e transporte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Dados da empresa. Descrição;Receitas em USD mi; %; Média receita por encomenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
A UPS transaciona na bolsa de Nova Iorque com uma capitalização bolsista de USD 98,3 
mil mi. 

 

Ticker Site BiG UPS

Ticker BiGlobal Trade UPS

Ticker BT24 UPS

Ticker BiG Power Trade UPS

Preço Entrada (USD) 114,01

Stop Loss (USD; @ -5% P. Entrada) 108,30

P/E Ratio 2018E 15,75

P/BV Ratio 71,47

EV/EBITDA 1,57

United Parcel Service

Preço 114,01

Máx de 52 semanas 135,53

Mín de 52 semanas 101,45

YTD -4,3%

Volume médio diário (mi) 4.018.666

Capitalização bolsista (mi) 98.272

Beta 1,16

Dividendo 3,32

EPS 5,64

Preço e Performance (Valores em USD)

Comprar 10

Manter 16

Vender 2

Consenso de analistas (últimos 3m)

Vendas (USD mi) 65.872

EBITDA (USD mi) 9.811

Nº de empregados 454.000

ROA 12,3%

ROE 533,7%

D/E 20,8%

Dividend Yield 3,19%

Informação Financeira

Reencaminha
mento;  

1.605 ; 48%

Logistica;  
782 ; 23%

Transporte;  
777 ; 23%

Outros;  189 ; 
6%

Logística e Transporte                         
(USD 3.353 mi)

Dia seguinte 
via aérea;  
$1.784   ; 

17%; $19,4

Diferido;  
$1.069 ; 11%; 

$12,88

Terrestre;  
$7.374 ; 72%; 

$8,51

Encomendas Domésticas EUA     
(USD 10.227 mi)

Doméstico;  
716 ; 20%; 

$6,7

Exportação;  
$2.672 ; 76%; 

$28,87 Mercadoria e 
outros;  145 ; 

4%

Encomendas Internacionais        
(USD 3.533 mi)

https://www.big.pt/InformacaoMercados/TradingIdeas/Index/-1
https://www.big.pt/InformacaoMercados/TradingIdeas/Index/-1
https://www.big.pt/pdf/Newsletters/nld.pdf
https://www.big.pt/pdf/Newsletters/nld.pdf
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 Receitas e Margens 

Em 2017 a empresa atingiu um crescimento de receitas de 8,2%, maioritariamente devido 
a um aumento de volumes. Houve ainda assim um aumento das margens de resultados 
antes de impostos (EBT) significativo de 8,4% em 2016 para 10,9% em 2017.  

 Fluxos de Caixa 

Os fluxos de caixa tiveram um impacto positivo do aumento do resultado líquido, no 
entanto, devido ao aumento de contribuições para o fundo de pensões e aumento de 
investimentos, a empresa teve de aumentar a dívida e reduzir a compra de acções de 
modo a atingir uma variação de fluxos de caixa apenas ligeiramente negativa. 

 Balanço e Dívida 

A empresa reduziu em 2017 a sua dívida ao fundo de pensões de USD 12,6 mil mi para 
apenas USD 7 mil mi. No entanto a sua dívida líquida aumentou de USD 11,5 mil mi para 
USD 20,2 mil mi devido à redução de Caixa e Equivalentes e aumento da dívida. Parte 
deste aumento deve-se ao investimento em Imóveis e Maquinaria que aumentou de um 
ano para o outro em USD 3,2 mil mi. As contas a receber sobre receitas aumentaram de 
12,6% para 13,3% em 2017, assim como as contas a pagar sobre receitas que subiram de 
5% para 5,9% sinalizando que o poder de negociação da empresa sobre clientes e 
fornecedores se mantém equilibrado. 

 Resultados do primeiro trimestre de 2018 
A empresa bateu as estimativas dos analistas para o primeiro trimestre deste ano, 

apresentando receitas de USD 5,48 mil mi vs est. USD 5,38 mil mi e resultados por acção 

de USD 1,68 vs est. USD 1,66. A receita de encomendas domésticas aumentou 7,2%, as 

internacionais 14,9% e o negócio de logística 15,6%.  

 Outlook e Investimentos 
A empresa manteve o seu outlook para 2018:  

 Resultados por acção entre USD 7,03 e USD 7,37 representando um crescimento 

anual entre 25% a 30%.  

 Fluxos de Caixa entre USD 4,5 mil mi e USD 5 mil mi. 

 Investimentos entre USD 6,5 mil mi e USD 7 mil mi. 
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Dívida Líquida Dívida Líquida/EBITDA

Balanço 2017 2016

Activos 45403 40377

Caixa e Equivalentes 4069 4567

Contas a receber 8773 7695

Imóveis, Maquinaria 22118 18800

Goodwill 3872 3757

Activos Intangíveis 1964 1758

Outros Activos 4607 3800

Passivos 44373 39948

Dívida de Curto Prazo 4011 3681

Dívida de Longo prazo 20278 12394

Contas a pagar 3872 3042

Dívida ao fundo de pensões 7061 12694

Outros Passivos 9151 8137

Total Capital Accionista 1030 429

Total Capital e Passivos 45403 40377

Resultados 2017 2016

Receitas 65872 60906

Salários 34588 34770

Reparações e manutenção 1600 1538

Custos com transportes 10989 9129

Combustível 2690 2118

Outros 6194 5660

Gastos Operacionais 56061 53215

EBITDA 9811 7691

Depreciação e Amortização 2282 2224

Outros rendimentos 72 50

Outros gastos 453 381

EBT 7148 5136

Impostos 2238 1705

Resultado Líquido 4910 3431

Resultado por acção 5,64 3,89

Fluxos de Caixa 2017 2016

Operacional 1479 6473

Resultado Líquido 4910 3431

Depreciação e Amortização 2282 2224

Contribuições fundo pensões -7794 -2668

Outros 2081 3486

Investimento -4975 -2566

Investimentos -5227 -2965

Vendas de activos 2014 5812

Compras de activos -1768 -5363

Outros 6 -50

Financeiro 3287 -3140

Variação da dívida 7827 2034

Compra e venda de acções próprias -1566 -2433

Dividendos -2771 -2643

Outros -203 -98

Variação de Caixa -209 767

Efeitos de conversão cambial 53 -21

Caixa e Equiv final 3320 3476
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 Equipa de gestão 

David Abney (Director do Board e CEO): David começou a sua carreira na UPS aos 19 
anos. Na altura estava na universidade e trabalhava em part-time à noite na UPS de 
modo a poder ganhar algum dinheiro para conviver com amigos. Depois de acabar o 
curso decidiu entrar a full-time na empresa e desde aí tem subido na carreira chegando a 
CEO em 2014. O próprio descreve o seu sucesso como resultado de trabalho árduo e 
orgulho na empresa. David quer saber todos os detalhes do negócio, de acordo com 
pessoas que trabalham com ele. 

 

 Análise Comparativa  

 
    Fonte: Bloomberg; BiG Research 

A UPS tem múltiplos similares às concorrentes, atingindo no entanto uma margem de 
EBITDA superior, sinalizando assim uma maior capacidade de geração de lucro. 

 
 

 Riscos 
Ciclicidade do negócio: Uma reversão do actual ambiente de recuperação económica, 
deverá reduzir o número de encomendas transportadas pela UPS. 
  
Competidores: Para além dos competidores directos como a Fedex e DHL (Deutsche Post), a 
UPS deverá também ser pressionada pela competição cada vez maior da Amazon, que está 
lentamente a desenvolver o seu próprio serviço de entregas.  
 
Greves: A última greve da UPS foi realizada em 1997 e foi ganha pelo sindicato que 
conseguiu melhorar salários e condições para os trabalhadores da empresa. Desde aí, apesar 
de algumas ameaças de greve, ainda nenhuma foi feita que causasse impacto significativo 
na empresa. Foi noticiado no entanto no início de Abril de 2018 que os operadores de vôo 
poderiam iniciar uma greve em Louisville, para pedir aumentos salariais. 
 
Preço do petróleo:Devido ao alto consumo de combustível na sua frota de aviões, um 
aumento do preço do petróleo pode afectar significativamente as margens da empresa. A 
UPS pode transferir parte do aumento dos custos para os consumidores através de um 
aumento de preços. No entanto, é expectável que se o aumento for significativo, haja uma 
redução nos volumes transportados por via aérea vs via terrestre ou uma diminuição apenas 
de volumes no total. A empresa efectua coberturas do preço do petróleo de forma 
esporádica. 
 
Exposição Cambial: Dado que cerca de 20% das receitas provêm de outros países, 
desvalorizações das moedas desses países deverão afectar negativamente as receitas da 
empresa.  
 
Exposição a taxas de juro: A dívida da empresa e as obrigações em relação ao seu fundo de 
pensões são afectados por movimentos nas taxas de juro. 
 
Volumes de encomendas: Se os volumes em épocas especiais como o Cyber Monday ou 
Natal forem muito dispares face ao estimado pela empresa, podem causar perda de negócio 
ou atrasos na entrega que prejudicarão no curto prazo a acção. 

Nome País Cap. Bolsista Moeda P/E 2018E EV/EBITDA EV/Sales ROA
Div. Líq./ 

EBITDA

Dividend 

Coverage

Margem 

EBITDA

DEUTSCHE POST AG-REG GERMANY 44.649 EUR 15,6 9,8 0,8 7,0% 0,4 1,9 8,6

FEDEX CORP UNITED STATES 66.775 USD 16,4 10,1 1,3 9,1% 1,8 7,0 12,5

UNITED PARCEL SERVICE-CL B UNITED STATES 98.272 USD 15,8 11,1 1,6 12,3% 1,7 1,7 14,2

Média exc. UPS 16,0 9,9 1,1 8,05% 1,1 4,5 10,6
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Plano de pensões: A empresa teve de refinanciar o seu plano de pensões em 2016, que 
atingiu um défice de 24%. Em 2017 a empresa já tinha apenas um défice de 6%.  
 
Condições Climatéricas: Condições climatéricas adversas podem ter um impacto 
significativo no resultado da empresa. No primeiro trimestre de 2018 o lucro operacional 
teve um impacto negativo de USD 85 mi devido a este factor. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Fonte: Bloomberg 

 

 
 Análise gráfica 
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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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 Modelo de avaliação 
Unlevered DCF

Value date: 07-05-2018

Share price on valuation date: 112,05

Diluted Shares outstanding: 862.000.000                    

Market Cap 96.587.100.000              

Select Operating Data
USDmm

2014A 2015A 2016A 2017A 2018P 2019P 2020P 2021P

Revenue 58.232                        58.363         60.906         65.872         71.142         76.122         80.689                 85.530         

Revenue Growth rate (%) 0,2% 4,4% 8,2% 8,0% 7,0% 6,0% 6,0%

EBITDA 6.891                         9.752           7.691           9.811           9.960           10.657         11.296                 11.974         

EBITDA Margin (%) 11,8% 16,7% 12,6% 14,9% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

EBIT 4.968                         7.668           5.467           7.529           7.826           8.373           8.876                   9.408           

EBIT Margin (%) 8,5% 13,1% 9,0% 11,4% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%

Depreciation and Amortization 1.923                         2.084           2.224           2.282           2.490           2.664           2.824                   2.994           

D&A as a % of Revenue 3,3% 3,6% 3,7% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Select Balance Sheet and Other Data
USDmm

2014A 2015A 2016A 2017A 2018P 2019P 2020P 2021P

Cash 3.283                         4.726           4.567           4.069           15.222         15.222         15.222                 15.222         

Accounts Receivables 6.661                         7.134           7.695           8.773           10.001         11.201         12.322                 13.430         

Other current assets 1.274                         1.348           954             1.133           1.314           1.511           1.723                   1.947           

Accounts Payable 2.754                         2.587           3.042           3.872           4.840           5.808           6.853                   8.087           

Debt 10.779                        14.334         16.075         24.289         24.289         24.289         24.289                 24.289         

Capital expenditures 2.328                         2.379           2.965           5.227           5.750           6.037           6.339                   6.339           

Accounts Receivables Growth (%) 7,1% 7,9% 14,0% 14,0% 12,0% 10,0% 9,0%

Inventories Growth (%) 5,8% -29,2% 18,8% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0%

Accounts Payable Growth (%) -6,1% 17,6% 27,3% 25,0% 20,0% 18,0% 18,0%

Capital Expediture Growth (%) 2,2% 24,6% 76,3% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0%

FCF Buildup
USDmm

2014A 2015A 2016A 2017A 2018P 2019P 2020P 2021P

Period 1 2 3 4

Total Revenues 58.232                               58.363           60.906           65.872           71.142           76.122           80.689                      85.530           

EBITDA 6.891                                 9.752             7.691             9.811             9.960             10.657           11.296                      11.974           

EBIT 4.968                                 7.668             5.467             7.529             7.826             8.373             8.876                        9.408             

Tax rate 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

EBIAT 4.968                         5.828           4.155           5.722           5.947           6.364           6.746                   7.150           

Depreciation & Amortization 1.923                                 2.084             2.224             2.282             2.490             2.664             2.824                        2.994             

Change in Accounts Receivables 561 -                1.078 -            1.228 -            1.200 -            1.120 -                       1.109 -            

Change in Inventories 394                 179 -                181 -                197 -                212 -                           224 -                

Change in Accounts Payables 455                 830                 968                 968                 1.045                        1.234             

Capital Expenditures 2.965 -            5.227 -            5.750 -            6.037 -            6.339 -                       6.339 -            

Unlevered FCF 6.891                         7.912           3.702           2.350           2.246           2.562           2.944                   3.706           

WACC 8,53% 8,53% 8,53% 8,53%

PV of FCF 2.070           2.175           2.304                   2.671           

Sum of PV of FCF 9.220                                 

Terminal Value
EBITDA Method

Current EV/EBITDA 15,19                                 

Terminal EBITDA at year 5 11.974                               

Exit EV/EBITDA 14

Terminal Value 167.639                      

Present Value of Terminal Value 120.852                            

WACC
Share Price 112,05

Diluted Shares Outstanding 862.000.000                    

Cost of Debt 3,50%

Tax rate 24%

After tax Cost of Debt 2,7%

Cost of Equity 10%

Total Debt ($) 24.289.000.000              

Total Equity ($) 96.587.100.000              

Total Capital 120.876.100.000            

Debt Weighting 20,1%

Equity Weighting 79,9%

WACC 8,53%

Enterprise Value to Equity Value (USD)
EBITDA Method

Enterprise Value 130.072.090.663            

Less: Net Debt 20.220.000.000              

Equity Value 109.852.090.663            

Diluted Shares Outstanding 862.000.000                    

Equity Value per share 127,44                               

Annual Forecast

Annual Forecast
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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 analistas que compõem a equipa de Research do BIG encontram-se, para todos os efeitos, devidamente registados junto da CMVM.  
 

 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 Manter/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. 
 

 O BIG pode ter, no presente e/ou no futuro, algum tipo de relação comercial com as empresas mencionadas neste relatório, nomeadamente ao 
nível da prestação de serviços de assessoria de investimento. 
 

 O histórico relativo às recomendações de investimento elaboradas pela equipa de Research encontra-se nas tabelas em baixo, sendo que a 
consulta externa detalhada das respectivas performances poderá ser disponibilizada mediante uma requisição nesse sentido. 
 

 
Fonte: BiG Research 
 
 

DISCLAIMER  

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informação disponível para o público em geral, recolhida 

de fontes consideradas de confiança. O BIG não assume qualquer responsabilidade pela correcção integral da informação disponibilizada, nem 

deve entender-se nada do aqui constante como indicador de que quaisquer resultados serão alcançados. Salienta-se a possibilidade dos 

resultados previstos serem susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a verificar nos pressupostos que serviram de 

base à informação agora disponibilizadas. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo de 

manutenção de comportamento idêntico no futuro. 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. O BIG, ou seus colaboradores, poderão deter, a qualquer 

momento, uma posição sujeita a alterações, em qualquer título referenciado neste documento. 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. 

 

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 2 66,7% Profit Taking 7 63,6% Profit Taking 0 0%

Manter/Neutral 0 0,0% Stop Loss 0 0,0% Stop Loss 0 0%

Reduzir/Vender 1 33,3% Em Vigor 4 36,4% Em Vigor 0 0%

Total 3 100,0% Total 11 100,0% Total 0 0%

PSI20 Notes nos últimos 12 meses e à data de 31 de 

Março de 2018:

Trading Ideas nos últimos 12 meses e à data de 31 

de Março de 2018:

Pair Trades nos últimos 12 meses e à data de 31 de 

Março de 2018:


