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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas na 
Bloomberg às 11h20 do dia 2 de Fevereiro 
de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubisoft (Ticker: UBI FP) 
  

 Descrição           
Ubisoft é uma empresa de videojogos sediada em França. Foi fundada em 1986 pelos 5 
irmãos Guillemot, e o nome advém das palavras “Ubiquitous software” (software 
omnipresente).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Racional de investimento 
 
Um novo modelo de negócio: Depois da crescente popularidade de serviços de subscrição 
de filmes e séries como a Netflix, é a vez das empresas de jogos de vídeo entrarem neste 
mercado de streaming. Nesta nova modalidade, os seus clientes pagariam um valor por 
mês e teriam acesso a todos os jogos da empresa em vez de pagarem por cada jogo. Para 
a Ubisoft, permitiria não só ter uma fonte de receitas mais estável como também através 
da disponibilização de todos os seus jogos, aumentar o número de jogadores.  
 
Novo ciclo de consolas: No final de 2020 foram lançadas as novas Xbox S e Playstation 5 
que irão impulsionar a venda de videojogos nos próximos trimestres. Para estas novas 
consolas a Ubisoft já lançou 4 jogos no final de 2020 e espera lançar mais 3 em 2021. 

Alvo de aquisições: Com este novo modelo, torna-se imprescindível criar um portfólio de 
jogos que seja bastante apelativo aos consumidores e por isso é expectável que haja um 
movimento de consolidação entre algumas empresas de jogos. A Ubisoft já foi alvo de 
tentativas de aquisição e é provável que no futuro surja maior interesse nesta consolidação 
de conteúdos.  

Mercado em expansão na China: A Tencent é um conglomerado de media na China que 
conta com um serviço de música muito semelhante ao Spotify (Tencent Music) e um serviço 
de vídeo muito semelhante ao Netflix (Tencent Video). Devido à grande densidade 
populacional da China, o crescimento de subscritores destes serviços tem sido exponencial. 
A Tencent já detém uma posição de 5% na Ubisoft e no passado comprou por USD 8,6 mil 
mi uma empresa finlandesa de jogos (Supercell), para além de deter posições também na 
empresa Epic Games e Riot Games. É expectável que a posição da Tencent na Ubisoft, ainda 
que não seja aumentada, sirva para ajudar a difundir os seus jogos na China através dos 
serviços de subscrição da Tencent, o que iria representar um aumento significativo de 
receitas na China para a Ubisoft, que de momento são residuais. 

Ascensão dos eSports: Os eSports são competições mundiais enormes de jogos online, que 
são transmitidas ao vivo para todo o mundo como se de um campeonato mundial de 
Futebol se tratasse. Já existem múltiplos canais de transmissão de jogos como o Twitch, o 
Pand.tv ou o Youtube assim como múltiplos jogadores cuja profissão é jogar e transmitir 
os seus jogos para o seu público alvo e receber doações pelos vídeos.  

Ticker Site BiG UBI

Ticker BiGlobal Trade UBIP

Ticker BT24 UBI

Ticker BiG Power Trade UBI

P/E Ratio 2020E 32.77

P/BV Ratio 6.87

EV/EBITDA 17.03

Ubisoft Entertainment

Preço 84.24

Máx de 52 semanas 88.16

Mín de 52 semanas 51.16

YTD 6.8%

Volume médio diário (un) 405,790

Capitalização bolsista (mn) 10,403

Beta 0.55

Dividendo  (EUR) 0.00

EPS (EUR) -1.12

Preço e Performance (Valores em EUR)

Vendas (EUR mn) 1,595

EBITDA (EUR mn) 560

Nº de empregados 18,045

ROA -2.6%

ROE -8.1%

D/E 1.08
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 Receitas e Margens 
O ano fiscal 2020 da Ubisoft terminou no final de Março de 2020. Nesse ano fiscal houve 
uma queda do lucro operacional devido ao atraso da divulgação de 3 jogos principais 
(Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Immortals Fenyx Rising). Este atraso deveu-
se também ao atraso na divulgação das novas consolas que têm uma grande influência na 
venda de novos jogos. Assim, tal como explicado mais à frente, 2021 deverá ser um ano 
recorde de receitas para a Ubisoft tendo em conta o lançamento das novas PS5 e Xbox S, 
assim como o lançamento dos títulos mais importantes da empresa, como Assassin’s Creed 
e Watch Dogs. A empres antecipa receitas entre os EUR 2,2 e 2,35 mil milhões. 
 
Investigação e Desenvolvimento: O objectivo desta área é criar novas tecnologias que 
permitam o desenvolvimento de jogos mais avançados e mais atractivos para os 
consumidores. Representa cerca de 40% das receitas. 
 
IFRS15 vs Net bookings: A partir de 2018 as receitas passaram a ser reportadas de acordo 
com o IFRS15. A diferença vs os net bookings (métrica usada pela Ubisoft anteriormente) 
é que algumas receitas são diferidas no tempo. 

 Fluxos de Caixa 
Os investimentos da Ubisoft são maioritariamente internos tendo investido no ano fiscal 
de 2020 EUR 858 milhões. O crescimento da empresa tem justificado elevados 
investimentos. No entanto está ainda por provar a capacidade da empresa conseguir 
atingir um nível de receitas que lhe permita aumentar os fluxos de caixa operacionais 
cubram os investimentos e permitam gerar um retorno atractivo para os accionistas e uma 
redução da dívida. 

 Balanço e dívida 
No balanço a empresa tinha no final de Março de 2020, cerca de EUR 350 milhões de dívida 
líquida, que aumentaram para EUR 500 milhões no final de Setembro. Com o recorde de 
lançamentos no trimestre findo a Dezembro de 2020 e no trimestre até Março de 2021, a 
empresa deverá conseguir atingir fluxos de caixa que reduzirão substancialmente esta 
dívida líquida.  
 

 Últimos resultados 
A Ubisoft atingiu vendas de EUR 345 milhões vs EUR 290 milhões antecipados para o 
trimestre que acabou em Setembro de 2020. Atingiu 100 milhões de jogadores e 40 
milhões de jogadores activos mensalmente.  

Assim, na primeira metade do ano fiscal de 2021, registou um aumento de vendas para 
EUR 757 milhões (+8,5%), que se traduziu num lucro operacional de EUR 114 milhões vs 
EUR 6,9 milhões no período homólogo. 

 

 Guidance 
Entre Setembro e Dezembro de 2020 a Ubisoft antecipa ter gerado entre EUR 860 a 960 
milhões em receita. 

Para o ano fiscal que termina em Março de 2021, a empresa antecipa vendas entre os EUR 
2,2 e 2,35 mil milhões, o que dará um resultado operacional entre os EUR 420 e 520 
milhões. 

 

Resultados 2020 2019 2018 2017

Receitas 1595 1846 1732 1460

Custos de Produto 253 329 297 271

Investigação e Desenvolvimento721 741 691 549

Vendas e marketing 387 410 339 317

Custos gerais e administrativos193 157 145 123

Outros gastos 101 49

Gastos Operacionais 1654 1687 1471 1259

EBIT -59 159 261 201

Gastos com juros 14 18 16 11

Outros gastos 5 -7 36 31

EBT -79 148 209 159

Impostos 46 48 69 51

Resultado Líquido -124 100 139 108

Resultado por acção -1,12 0,93 1,26 0,98

Fluxos de Caixa 2020 2019 2018 2017

Operacional 600 973 691 646

Resultado Líquido -124 100 139 108

Depreciação e Amortização 619 584 544 475

Provisões 2 22 4 -3

Alterações no Fundo de Maneio 64 237 -81 24

Impostos -26 -20 36 15

Outros 65 50 49 27

Investimento -905 -648 -760 -666

Investimentos -756 -662 -570 -549

Vendas de activos 0 0 0 1

Activos financeiros -5 98 -102 -1

Outros -144 -84 -89 -116

Financeiro 432 -40 48 397

Variação da dívida 315 30 406 455

Compra e venda de acções próprias117 -70 -363 -58

Dividendos 0 0 0 0

Outros 0 0 4 1

Variação de Caixa 127 285 -21 377

Efeitos de conversão cambial -19 11 -28 0

Caixa e Equiv final 987 879 583 632

Balanço 2020 2019 2018 2017

Activos 3605 3289 2805 2582

Caixa e Equivalentes 1079 1050 747 853

Contas a receber 435 657 644 552

Imóveis, Maquinaria 174 160 114 106

Inventário 12 32 20 25

Activos Intangíveis e Goodwill1450 1174 1042 917

Outros Activos 454 217 238 128

Passivos 2283 2369 1916 1448

Dívida de Curto Prazo 1423 1344 1295 934

Contas a pagar 139 189 177 178

Outros Passivos 721 836 444 336

Total Capital Accionista 1322 920 889 1134

Total Capital e Passivos 3605 3289 2805 2582



 

3 
 

FLASH NOTE - UBISOFT 
FEVEREIRO 2021 

 
 
Analista: 
 

João Calado, CFA 

 
Research: 
 

research@big.pt 
 

 

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e recolhida de fontes consideradas de confiança. 
O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correção integral da informação disponibilizada, nem deve entender-se nada do aqui é constante como indicador de que quaisquer 
resultados serão alcançados. Chama-se particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a 
verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora disponibilizada. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo 
de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Alterações nas taxas de câmbio de 
investimentos não denominados na moeda local do investidor poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento. Este documento não foi preparado com nenhum 
objetivo específico de investimento. Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG poderá disponibilizar informação 
adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores 
mobiliários. O BiG assegura a independência nas recomendações de investimento nos termos dos pontos 7.23 e 7.24 da política de gestão de conflitos de interesses do BiG. O BiG monitoriza 
continuamente as recomendações emitidas pelos analistas nos termos do código de conduta e da política de transações pessoais.                

0

500

1000

1500

2000

2500

março 2013 março 2014 março 2015 março 2016 março 2017 março 2018 março 2019 março 2020

Receitas por plataforma e por ano fiscal (€ milhões)

Others

Mobile

Nintendo

XBOX 360

XBOX One

PS3

PS4

PC & online

 Modelo de negócio 
Sazonalidade dos Novos Jogos: A Ubisoft e outras empresas da indústria de videojogos 
obtêm a maioria das suas receitas na época de lançamento de novos jogos. Assim, tal como 
visível no gráfico em baixo, nos trimestre em que lançam os seus jogos mais importantes, 
assistem a um aumento exponencial de vendas. Caso um jogo seja lançado na última 
semana do trimestre (ex: Far Cry 5) assistimos a um aumento de receitas ainda no trimestre 
seguinte (na categoria de jogos antigos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sazonalidade do lançamento de consolas: Outro efeito de sazonalidade na indústria são 
os lançamentos de consolas. As princpiais são a Playstation (da Sony) e a Xbox (da 
Mixrosoft). As novas consolas têm melhorias face às anteriores em termos de gráficos dos 
jogos e jogabilidade, assim as empresas de jogos planeiam o lançamento de novos títulos 
em consonância com as novas consolas. Em 2014 foram lançadas as novas consolas PS4 e 
Xbox One, e assim nesse ano fiscal a Ubisoft registou um aumento significativo de receitas 
dada a maior procura por jogos para as novas consolas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Assim, espera-se que o ano fiscal a terminar em Março de 2021, origine receitas recorde 
na empresa já que incluirá um novo ciclo de consolas e lançamentos de títulos importantes 
como Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Just Dance 2021 e Immortals Fenyx 
Rising. 
 

Lançamento 

PS4 e Xbox One 
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Mudança para receitas recorrentes: A possibilidade de constantes updates aos jogos, 
mesmo após a compra do cliente final, permite que possam ser adicionados novos níveis 
ou novos items. Aliado à possibilidade dos jogadores comprarem estes novos items dentro 
do próprio jogo, acabou por criar uma oportunidade para as empresas de videojogos 
captarem receitas mais recorrentes. Assim foi mudado o modelo de negócio na medida em 
que a maior parte das receitas dum jogo não vem necessariamente da semana do 
lançamento mas sim dos meses seguintes em que os jogadores vão adquirindo items 
dentro do jogo. É visível no gráfico em baixo, o aumento da importância destas receitas 
recorrentes no peso das receitas totais: 

  
  
 
O próximo passo é atrair os jogadores para plataformas de streaming de jogos. Assim, os 
jogadores passarão a pagar uma mensalidade para terem acesso a todos os jogos da 
empresa, criando assim um influxo de receitas mais estável. 

 
 
Plataformas de Jogos: 
 
Ubisoft Plus: Através deste serviço os consumidores podem aceder a todos os jogos da 
Ubisoft por um preço fixo mensal de USD 15. Os jogadores podem fazer o download destes 
jogos para o seu PC ou optar por jogá-los em streaming na plataforma da Google Stadia 
com esta subscrição. A vantagem do jogo em streaming é que não será necessário um pc 
ou dispositivo com grande capacidade computacional, já que o jogo se vai desenrolar na 
cloud da Google, sendo transmitida apenas a imagem para o dispositivo do jogador. Todos 
os novos jogos da Ubisoft são disponibilizados no dia do lançamento nesta plataforma, na 
plataforma da Google (Stadia) e da Amazon (Luna). 
 
Ubisoft Connect (antigo Uplay): Esta plataforma foi diponibilizada em 2020. É gratuita e 
está acessível em consolas, PCs e aplicativos móveis. Permite aos jogadores criar uma conta 
Ubisoft e aceder a uma rede global de jogadores, aceder aos seus jogos em diversas 
plataformas e receber créditos que podem ser usados para comprar consumíveis em jogos 
ou obter descontos na compra de um jogo Ubisoft. Assim, os jogadores podem começar a 
jogar Assassin’s Creed Valhalla na PS4, passar para a PS5 e até acabar o jogo num PC ou 
Xbox. 
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 Principais sagas 
Assassin’s Creed: é um jogo na terceira pessoa RPG (role-playing game), passado em 
períodos antigos da história e entre 2 sociedades secretas.  O jogo possui diversas armas e 
utensílios que os jogadores podem usar e os movimentos baseiam-se bastante no parkour, 
à semelhança de um jogo da Ubisoft anterior, Prince of Persia. Assassin’s Creed Odyssey foi 
lançado 5 de Outubro de 2018 e recebeu uma pontuação de cerca de 85 no Metacritic. 
Jogos concorrentes: The Witcher and Cyberpunk (CD Projekt), World of Warcraft (Activision 
Blizzard), Fallout (Interplay), Skyrim (Bethesda Softworks), Star Wars (EA), Grand Theft Auto 
(Take Two). 

Far Cry: O jogo passa-se num ambiente aberto enorme, graças à tecnologia CryEngine. É 
passado na primeira pessoa e o objectivo é dominar territórios recorrendo ao uso de 
armas. Esta tecnologia foi criada em 1999 e em 2004 com o primeiro lançamento do Far 
Cry foram vendidas mais de 730 mil cópias nos primeiros 4 meses. O jogo lançado em 2018, 
o Far Cry 5, atingiu receitas de USD 310 mi na primeira semana de vendas e teve mais de 
117 mi de visualizações no youtube, de vídeos de jogadores a jogar o jogo. Atingiu uam 
pontuação de 80 no Metacritic. 
Jogos concorrentes: os mesmos do Assassin’s Creed. 
 
Tom Clancy’s: Este é um jogo de guerra na primeira pessoa (first-person shooter), que já 
conta com inúmeras edições lançadas com sucesso. Em 2020 foi lançado o jogo Tom 
Clancy’s: The Division 2, depois da primeira versão ter batido recordes de vendas em 2016 
com USD 330 mn vendidos na primeira semana. Este jogo tem uma opção premium em 
que os utilizadores pagam um passe anual para terem acesso a mais armas, modos e outras 
vantagens. Teve uma pontuação de mais de 80 pontos no Metacritic. 
Jogos concorrentes: Battlefield and Medal of Honor (EA), Call of Duty and Overwatch 
(Activision Blizzard), Counter Strike (Valve), Doom (Bethesda), Valorant (Tencent). 
 
TC Rainbow Six Siege: Este jogo foi lançado em 2015 mas tem havido diversos updates 
desde essa altura estando já disponíveis versões para as novas consolas  PS5 e Xbox Series 
X. Existe uma liga de eSports deste jogo criada pela Ubisoft em parceria com a ESL 
(Electronics Sport League, a maior empresa de eSports do mundo). Em Fevereiro de 2020 
o prémio a dividir por 16 equipas deste torneio ascendia a USD 3 milhões. Em Setembro de 
2020 tinha 65 milhões de jogadores registados no jogo, que gastaram desde o início do 
jogo cerca de USD 2,5 mil milhões. 
Tem uma pontuação de cerca de 75 pontos no Metacritic. 

 
The Crew: Este é um jogo de corridas mas em ambiente aberto. O The Crew 2 passa-se nos 
EUA e os jogadores podem usar desde aviões a formula 1 para andar nas cidades e 
percorrer o país. Teve uma pontuação de perto de 70 no Metacritic. 
Jogos concorrentes: Gran Turismo (Sony), WRC (Nacon), DiRT (Codemasters), F1 
(Codemasters), Forza (Microsoft), Assetto Corsa (Digital Bros). 
 
For Honor: Apesar das vendas terem começado em Fevereiro de 2017, a Ubisoft tem 
divulgado diversos updates ao jogo, tendo o último sido em Dezembro de 2020. O jogo 
desenrola-se na primeira pessoa com vários heróis vikings, samurais e cavaleiros. Este jogo 
tem uma opção de multijogador online. 
 
Watch Dogs: Esta jogo de aventura/ação desenrola-se em cidades onde as personagens 
principais conseguem fazer hacking a diversos edifícios, carros etc para completarem 
missões. A primeira versão foi lançada em 2014, seguindo-se em 2016 o Watch Dogs 2 e 
recentemente em 2020 Watch Dogs Legion. 
 
Just Dance: Esta saga dá aos jogadores a chance de treinarem passos de dança em frente 
ao ecrã, recebendo pontos por passos bem executados. Este jogo em 2020 teve uma 
pontuação de 74 no Metacritic. 

Principais Jogos
Data de 

lançamento

Star Wars

Beyond Good and Evil 2

Skull & Bones

Far Cry 6

Tom Clancy's: Rainbow Six Quarantine

Watch Dogs Legion

Assassin's Creed Valhalla

Just Dance 2021

Immortals Fenyx Rising

Just Dance 2020

Tom Clancy's: The Division 2

Tom Clancy's: Ghost Recon

Far Cry 5

Just Dance 2019

The Crew 2

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Origins

Just Dance 2018

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Far Cry Primal

WatchDogs 2

Tom Clancy's: The Division

Assassin's Creed Syndicate 2015

Assassin's Creed Rogue

The Crew

Watchdogs

Far Cry 4

Assassin's Creed IV: Black Flag

Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist

Prince of Persia The Shadow & Flame (remake)

Far Cry 3

Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier

Assassin's Creed III

Assassin's Creed: Revelations

Tom Clancy's Ghost Recon Shadow Wars

Tom Clancy's Ghost Recon Predator

Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction

Prince of Persia: The Forgotten Sands

Assassin's Creed: Brotherhood

Assassin's Creed: Bloodlines

Assassin's Creed II

Assassin's Creed: Altair's Chronicles

Prince of Persia: The Fallen King

Far Cry 2

Far Cry: Paradise Lost

Assassin's Creed

Far Cry Vengeance

Tom Clancy's Splinter Cell: Essentials

Tom Clancy's Ghost Recon Advance Warfighter

Far Cry Instincts

Battles of Prince of Persia

Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory

Far Cry

Prince of Persia Warrior Within

Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora of tomorrow

Tom Clancy's Ghost Recon 2

Beyond Good and Evil

Prince of Persia The Sands of Time

Tom Clancy's Splinter Cell 2002

Tom Clancy's Ghost Recon 2001

Tom Clancy's Rainbow Six: Urban Operations 2000

Tom Clancy's Rainbow Six: Eagle Watch

Prince of Persia 3D

Tom Clancy's Rainbow Six 1998

Prince of Persia The Shadow and the Flame 1993

Prince of Persia 1989

2019

2020

2023?

2021

2007

2012

2016

2017

2009

2011

2013

2014

2008

2010

2018

1999

2003

2004

2005

2006

Fonte: Dados da empresa 
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 Últimos lançamentos de jogos 
Immortals Fenyx Rising (03-12-2020) : Com o nome anteriormente de Gods & Monsters, 
este jogo inspira-se na Grécia antiga e tem um aspecto cartoon. É um jogo de aventura 
num mundo vasto, que inclui diversos puzzles e desafios para os jogadores completarem.  
Foi lançado na palataforma Google Stadia, Amazon Luna, em PCs, PS4 e PS5 e Xbox One e 
Xbox series X. As avaliações do Metacritic situaram-se perto dos 80 pontos. 
 
Just Dance 2021 (12-11-2020):  Foi lançado na palataforma Google Stadia, Amazon Luna, 
em PCs, PS4 e PS5 e Xbox One e Xbox series X. 
 
Assassin’s Creed Valhalla (10-11-2020): Este novo episódio da saga Assassin’s Creed 
desenvolve-se num ambiente histórico dos Vikings.  Foi lançado na palataforma Google 
Stadia, Amazon Luna, em PCs, PS4 e PS5 e Xbox One e Xbox series X. A 18 de Novembro a 
Ubisoft confirmou que já tinha 1,8 milhões de jogadores. As avaliações do Metacritic 
situaram-se acima dos 80 pontos. 
 
Watch Dogs Legion (29-10-2020): Foi lançado para PC, para as consolas existentes e para 
as novas PS5 e Xbox Series X/S. Foi também disponibilizado no serviço de streaming de 
jogos Amazon Luna e Google Stadia. As pontuações do Metacritic situaram-se perto dos 70 
pontos. 
 
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (18-12-2019): Este jogo de guerra desenvolvido pela 
Ubisoft Paris apresentou imensas falhas de jogabilidade no seu lançamento, obrigando a 
empresa a desenvolver rapidamente correcções e a optar por adiar outros títulos, de forma 
a garantir que este problema não iria ocorrer com outro jogo. As pontuações do Metacritic 
ficaram abaixo dos 60 pontos, ilustrando bem os problemas do jogo. 
 
Tom Clancy’s The Division 2 (15-03-2019): Este jogo de guerra na primeira pessoa foi 
desenvolvido pelo estúdio Massive Entertainment e passa-se num cenário apocalíptico na 
cidade de Washington. Recebeu boas críticas atingindo uma classificação de mais de 80 
pontos no Metacritic. 
 
 

 Próximos lançamentos de jogos 
Skull & Bones: Previsto para Março de 2021.  Este é um novo jogo da Ubisoft a ser lançado 
em 2021. A história passa-se no mar entre piratas e é do mesmo estúdio que fez o jogo 
Assassin’s Creed: Black Flag que tinha um cenário semelhante. 
 
Far Cry 6: Previsto para Maio de 2021. Está a ser desenvolvido pela Ubisoft Toronto e 
desenrola-se nas caraíbas, envolvendo como personagens principais um ditador, o seu 
herdeiro e vários guerrilheiros. 
 
Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine: Previsto para 2021. 
 
Star Wars: Em 2021 foi anunciado que a Ubisoft iria fazer uma parceria com a Lucasfilm 
para criar o novo jogo da Star Wars. A antiga produtora destes jogos era a Electronic Arts 
que ainda tem contrato por mais 2 anos, logo não se espera que a Ubisoft lance um jogo 
antes de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da empresa 
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 Equipa de Gestão 

Yves Guillemot (Chairman, CEO e co-fundador): Em 1986, Yves fundou a Ubisoft 

juntamente com os seus 4 irmãos, para distribuir na Europa, jogos de produtoras 
estrangeiras como a Electronic Arts, Sierra On-line e MicroProse. No final da década a 
empresa expandiu para os EUA, Reino Unido e Alemanha. No início da década de 90, a 
empresa começou a produção dos seus próprios jogos e tornou-se uma empresa cotada 
em 1996. Aquando da tentativa de aquisição por parte da Vivendi, Yves mostrou-se 
claramente contra, afirmando que era importante manter a independência da empresa de 
modo a manter a sua capacidade criativa.  

Board of Directors: No board ainda estão os 5 irmãos Guillemot: Yves como Chairman, 
Claude como director de operações, Michel responsável pela parte financeira e estratégica, 
Gérard responsável pela distribuição dos jogos e Christian responsável pela administração. 

 

 Aquisições 
 
Kolibri Games (2020): De modo a expandir o seu portfólio de jogos mobile, a Ubisoft 
comprou em 2020 75% da produtora de jogos Kolibri a uma avaliação total de EUR 160 
milhões. A Kolibri tem jogos como o idleFactory Tycoon, que teve mais de 100 milhões de 
downloads.  
 
Green Panda Games (2019): A Ubisoft adquiriu 70% desta empresa de jogos móveis, que 
conta com jogos como o Bee Factory e Golf Orbit com mais de 70 milhões de downloads. 
Tinha cerca de 30 pessoas na equipa e produziu mais de 55 jogos.  
 
i3D.net (2019): Esta empresa especializa-se em fornecer serviços de jogos online a 
produtoras. Servia à data 33 datacenters, servindo 50 milhões de jogadores no mundo 
todo. O valor da aquisição não foi divulgado. 
 
1492 Studio (2018): Produtora de jogos móveis de dating. Os valores da aquisição não 
foram divulgados.  A Ubisoft registou uma imparidade de EUR 45 milhões relacionada com 
esta operação devido a pessoas fundamentais da 1492 Studio terem abandonado a 
empresa após a compra. 
 
Blue Mammoth Games (2018): Esta empresa produziu o jogo Brawlhalla, que tem crescido 
no segmento de esports na PS4. 
 
Growtopia (2017): Um jogo de criação de mundos 2D multijogador e sociável, com mais 
de 20 milhões de jogadores. 
 
Ketchapp mobile (2016): Uma empresa de jogos móveis que graças ao cross selling entre 
os seus jogos atingiu mais de 700 milhões de downloads. A Ubisoft registou uma 
imparidade de EUR 55 milhões relacionada com esta operação devido a pessoas 
fundamentais da Ketchapp terem abandonado a empresa após a compra. 
 
Leamington studio (2016): Antigo produtor do jogo Guitar Hero.  
 

 Tentativa de aquisição por parte da Vivendi 
A Vivendi tentou na Europa agregar a Gameloft (empresa de jogos de telemóveis) e a 
Ubisoft, conseguindo apenas adquirir a primeira. Depois de falhar a aquisição da Ubisoft, a 
Vivendi vendeu a sua posição à família Guillemot (fundadores), à Tencent (5%) e ao fundo 
de pensões de Professores de Ontário no Canadá. 
 

Fonte: Dados da empresa 
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 Análise Comparativa  

Embora o rácio de P/E para 2020 esteja ligeiramente acima dos principais competidores, 
para 2021 está mais equilibrado com a média. Apesar de ter mais dívida, está ainda a um 
nível bastante baixo de 0,7 vs EBITDA. Já a margem EBITDA de 35% está acima da média 
dos concorrentes. 

 
Fonte: Dados das empresas; BiG Research 

 

 Riscos 

Pessoas chave: A retenção de colaboradores com experiência e skills na construção e 
desenvolvimento dos jogos é fundamental. A Ubisoft já registou imparidades acima dos 
EUR 100 milhões devido a aquisições após as quais as pessoas da empresa adquirida 
resolveram abandonar a Ubisoft.  

Constante inovação: As empresas de jogos têm de constantemente inovar e melhorar os 
gráficos, jogabilidade e história dos seus jogos de modo a aumentar a sua procura e garantir 
assim um nível de receitas que compense o investimento em investigação. Caso não 
consigam atingir uma grande procura pelos seus jogos podem não atingir receitas 
suficientes para compensar o investimento realizado. 

Indústria em constante mutação: O aumento da utilização de redes sociais e vídeos levou 
a uma mais rápida concretização de tendências nesta indústria e assim, quando um jogo se 
torna viral, o número de jogadores aumenta exponencialmente. Este facto pode levar a 
uma diminuição de popularidade de outros jogos e por isso as empresas têm 
constantemente de se adaptar a estas novas tendências e formatar os seus jogos de acordo 
com o que os utilizadores procuram. 
 

 Gráfico 
 

 

Nome País
Cap. Bolsista

(milhões)
Moeda

P/E 

2020E
P/E 2021E

1 Yr. Price 

∆

Div. Líq./ 

EBITDA

Margem 

EBITDA

ACTIVISION BLIZZARD INC UNITED STATES 70,655 USD 27.0 26.2 56.3% -1.3 40%

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE UNITED STATES 23,112 USD 35.6 34.5 61.2% -2.9 23%

ELECTRONIC ARTS INC UNITED STATES 42,314 USD 27.0 24.3 35.2% -3.0 28%

UBISOFT ENTERTAINMENT FRANCE 10,403 EUR 32.8 29.4 22.7% 0.7 35%

Média exc. Ubisoft 29.9 28.3 50.9% -2.4 30%

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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