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Royal Philips (Ticker: PHIA) 
  

 Descrição           

A Philips foi fundada em 1981 em Eindhoven, na Holanda por Frederik Philips e o 
seu filho, com o intuito de aproveitar o crescimento do mercado de eletricidade 
com a venda de lâmpadas. A criação do centro de investigação em 1914 levou ao 
desenvolvimento de várias tecnologias como os tubos de raio-X permitindo a 
entrada da empresa no segmento da saúde. Criou na década de 1930 a máquina 
de barbear elétrica, e depois desenvolveu rádios, televisões, a primeira cassete de 
VCR e mais tarde o CD, desenvolvido em conjunto com a Sony. No novo milénio 
tem-se direcionado mais para as tecnologias da saúde que representam agora a 
maior parte do seu negócio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumário 

Expansão para novas tecnologias da saúde: A Philips tem expandido o negócio 
para novas áreas tecnológicas da saúde, adquirindo empresas como a Cardiolog 
que realiza diagnósticos de cardiologia com base em tratamento de dados e 
inteligência artificial, e outras que desenvolvem dispositivos não invasivos para 
tratamento de problemas vasculares como a Vesper ou a Capsule Technologies. 

Estratégia definida para aumento de receitas e margens: Desde 2011 que o atual 
CEO tem vindo a implementar uma estratégia de separação dos negócios de 
consumo em massa, cujas margens e crescimento são mais baixos do que o 
negócio da saúde em que a empresa está agora focada.  

Riscos de curto prazo relacionados com o impacto das disrupções nas cadeias de 
abastecimento e processos judiciais da Respironics. A Philips avisou que tinha 
assistido a uma disrupção significativa das cadeias de abastecimento, que irá 
prejudicar os resultados na primeira metade deste ano. O problema encontrado 
nos aparelhos Respironics poderá dar azo a processos judiciais e ser necessário a 
empresa compensar os seus clientes. 

Ticker MyBolsa/website BiG PHIA

Ticker BiGlobal Trade PHIA

Ticker BiGTrader24 PHIA

Ticker BiG Power Trade PHIA

P/E Ratio 2022E 15,77

P/BV Ratio 1,71

EV/EBITDA 17,71

Philips

Preço 28,30

Máx. 52 sem. 50,98

Mín. 52 sem. 27,71

YTD -13,6%

Volume diário 3 382 472

Capitalização Bolsista 25 014

Beta 1,00

Dividendo 0,85

Lucros por ação 3,67

Preço e Performance (Valores em EUR)

Vendas (EUR milhões) 17 156

EBITDA (EUR milhões) 1 876

Número de colaboradores 78 189

ROA 11,3%

ROE 25,2%

D/E 0,3%

Dividend Yield 3,0%

Informação Financeira

Fonte: Dados da empresa Fonte: Dados da empresa 
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 Modelo de Negócio  

A Philips divide o seu negócio em 3 segmentos: 

 

 

 

• Saúde Pessoal (Personal Health): inclui soluções para vidas mais 
saudáveis, higiene pessoal e produtos para pacientes com doenças 
crónicas. 

o Saúde Oral: Escovas de dentes elétricas. 

o Mãe e Filho: Produtos e apps para mães e bébés nos primeiros 3 
anos de vida. 

o Cuidados pessoais: Máquinas de barbear, produtos de cuidados 
para o cabelo e pele. 

o Eletrodomésticos: Produtos de cozinha, aspiradores, 
purificadores de ar, ferros de engomar e máquinas de café. Foi 
vendido em 2021. 

• Diagnósticos e Tratamentos:  

o Diagnósticos com Imagem: Ressonância Magnética (MRI), TAC, 
Imagem molecular avançada, Raio-X, planeamento de radiação e 
outras soluções para oncologia.  

o Ultrassom: Aparelhos para diagnóstico e planeamento de 
tratamento nas áreas de cardiologia, obstetrícia/ginecologia, e 
aplicações de ponto de contacto.  

o Tecnologias para prestadores de saúde: interconexão entre 
aparelhos de diagnóstico e software que permite o agendamento 
e otimização do percurso do doente pelas várias fases de 
diagnóstico.  

o Terapias guiadas com imagem: sistemas integrados com soluções 
de imagem, dispositivos médicos, ferramentas de navegação e 
dados médicos do paciente para permitir intervenções cirúrgicas 
com sucesso e de forma eficiente. Os dispositivos incluem 
Ultrassom Intravascular (IVUS), Reserva fracionaria de fluxo (FFR) 
e rácio sem onda instantâneo (iFR), cateters, implantes para 
reparação de dissecações e balões com medicamentos. 
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• Cuidados conectados (Connected Care): Conexão de pacientes em casa 
com especialistas médicos no hospital, de modo a assegurar melhores 
cuidados de saúde. Inclui aparelhos de monitorização de pacientes e 
ventiladores para fornecer oxigénio. 

o Monitorização e Análise: Dispositivos que incluem sensores 
wearables, plataformas avançadas de dados em tempo real do 
paciente perto da sua cama e gestão de dados de 
eletrocardiogramas. Inclui também a manutenção e serviços de IT. 

o Aparelhos respiratórios e de sono: Soluções para apneia do sono, 
cuidados com pacientes com doença pulmonar obstrutiva, 
ventiladores de hospital e para casa dos pacientes.  

o Cuidados terapêuticos: Aparelhos de emergência e ressuscitação, 
serviços de dados, manutenção e de IT.  

o Informática e saúde populacional: Negócio de dados médicos, 
gestão remota de pacientes, monitorização em tempo real de 
sintomas em pacientes com doenças graves. Gestão de pacientes, 
rácios de satisfação e compliance para hospitais.  

 
 
 

 Colaboradores e produção 
Dos 82 mil colaboradores da Philips, perto de 40 mil trabalham nas 32 fábricas de 
produção. 
 

 

 Oportunidades de Crescimento 
A Philips detalhou no final de 2020 objetivos claros de crescimento para o período 
2021-2025 que incluíram: 

• Aceleração do crescimento anual de vendas comparáveis entre 5% a 6%, 
principalmente com ajuda dos segmentos Diagnósticos e Tratamentos e 
Saúde Pessoal e apesar das menores vendas de Cuidados Conectados. 

• Melhoria de margem EBITA ajustada entre 0,6% a 0,8% em média por 
ano de modo a atingir em 2025 uma margem de 15-17% no negócio de 
Diagnósticos e tratamentos, 17-19% nos Cuidados Conectados e 19-20% 
na Saúde Pessoal. 

• Fluxos de caixa livres de EUR 2 MM em 2025 

• Retorno sobre o capital investido organicamente entre 15% a 19% em 
2025. 

Monitorização 
e Análise ; 40%

Aparelhos respiratórios 
e de sono ; 49%

Cuidados 
terapêuticos ; 5%

Informática e Saúde 
Populacional ; 6%
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 Resultado Líquido  

 
 
Queda de 1% nas vendas comparáveis em 2021: O crescimento de 8% dos 
negócios de Diagnóstico e 9% do de Saúde Pessoal não foram o suficiente para 
contrabalançar a queda de vendas do negócio de cuidados conectados, afetado 
com o problema das devoluções dos respiradores. O segmento de Saúde Pessoal 
teve menores receitas do que em 2020 devido à venda do segmento de 
eletrodomésticos em 2021. 
 
Problemas da cadeia de abastecimento: A Philips avisou que a primeira metade 
do ano de 2022 iria ser muito volátil em termos de vendas devido ao problema 
com cadeias de abastecimento porque não há visibilidade. Como exemplo a 
empresa mencionou que ficou 5 semanas à espera de baterias que ficaram retidas 
num navio na Costa Oeste dos EUA e que por isso atrasaram a produção de 
aparelhos de ultrassom. 
 
Margem EBITA ajustada de 12%, já com impacto de disrupção nas cadeias de 
abastecimento: Em 2021 o segmento de diagnósticos atingiu uma margem de 
12,4%, o de Cuidados Conectados 10,6% e o de Saúde Pessoal 17,6%. 
 
Problema com respiradores (Respironics): Em Julho de 2021 a Philips teve de pedir 
a devolução de milhões de dispositivos para terapia do sono. O CEO afirmou que 
eram precisos 12 meses para resolver a questão de uma espuma de poliuretano 
baseado em poliéster que poderia partir-se e entrar no sistema de respiração. Este 
material pode causar problemas tóxicos cancerígenos, por isso estão a ser 
realizados testes que deverão obter resultados no segundo trimestre de 2022.  Já 
existem mais de 1200 queixas e alegadamente mais de 100 pessoas que sofreram 
danos. A Philips já está a reparar os dispositivos e espera pela aprovação do 
regulador para os poder disponibilizar. O segmento de dispositivos de sono 
representava cerca de EUR 1,1 MM de receitas anuais, dos quais 60% de aparelhos 
e 40% de máscaras e consumíveis. A empresa constituiu uma provisão de EUR 719 
milhões relacionada com as devoluções e reduziu o Goodwill relacionado com este 
segmento em EUR 1,95 MM. 

Resultados (EUR M) 2021 2020 2019 2018

Diagnósticos e Tratamentos 8 635 8 175 8 485 7 726

Cuidados Conectados 4 593 5 564 4 674 4 341

Saúde Pessoal 3 410 5 407 5 854 5 524

Outros 519 389 469 530

Receitas 17 157 19 535 19 482 18 121

Custo dos produtos vendidos 9 988 10 754 10 607 9 568

Lucro bruto 7 169 8 781 8 875 8 553

Marketing e Venda 4 258 4 606 4 682 4 500

Custos Gerais e Admin. 599 668 631 631

Investigação e Desenvolvimento 1 806 1 915 1 884 1 759

Outros custos -48 50 33 -55

EBIT 554 1 542 1 645 1 718

Custos com juros -43 53 115 215

Impostos -103 284 337 193

Perdas (ganhos) operações descont. -2 711 10 19 213

Resultado líquido 3 411 1 195 1 174 1 097
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Venda do negócio de eletrodomésticos: Em Março de 2021, a Philips decidiu 
vender o seu negócio de eletrodomésticos e 15 licenças de marcas à Hillhouse 
Capital por cerca de EUR 4,4 MM. 
 
Para 2022 antecipam crescimento entre +3% a +5% das vendas comparáveis, 
excluindo o segmento de dispositivos de sono. Esperam também um aumento da 
margem EBITA entre 0,4% a 0,9%. 
 
Encomendas aumentaram +4%: O segmento de Diagnósticos recebeu um 
aumento de 10% nas encomendas, principalmente nas terapias guiadas por 
imagem. 
 
 

 Fluxos de Caixa 

 

Aquisição da BioTelemetry por EUR 2,3 MM: A Philips completou em Fevereiro de 
2021 a aquisição da empresa BioTelemetry, especializada em dispositivos médicos 
para diagnóstico e monitorização de pacientes cardíacos. Este negócio foi 
incorporado no segmento de Cuidados Conectados. A BioTelemetry tinha atingido 
vendas de USD 450 milhões em 2020 com 1900 colaboradores. A Philips antecipa 
um crescimento de duplo dígito das vendas deste negócio e uma margem EBITA 
de mais de 20% até 2025. 

Aquisição da Capsule Technologies por EUR 530 M: Em Janeiro de 2021, a Philips 
anunciou esta aquisição. A Capsule Technologies desenvolve dispositivos médicos 
e software para hospitais e organizações de saúde, com vendas em 2020 acima dos 
USD 100 milhões.  

Aquisição Vesper Medical: Esta empresa é especialista em dispositivos periféricos 
vasculares não-invasivos. Contam com um portefólio de produtos venosos para 
tratamentos de doenças vasculares. Foi anunciada em Dezembro de 2021. 

Fluxos de caixa (EUR M) 2021 2020 2019 2018

Fluxo Operacional 1 628 2 776 2 031 1 781

Lucro líquido 612 1 195 1 173 1 097

Amortizações e depreciações 1 323 1 520 1 402 1 089

Variações de Fundo de Maneio -401 -87 -819 -179

Outros 94 148 275 -226

Fluxo de Investimento -3 672 -1 316 -603 -1 486

Capex (Investimentos) -729 -924 -978 -796

Aquisições -2 991 -313 -109 -558

Outros 48 -79 484 -132

Fluxo Financeiro -2 348 483 -1 664 -1 192

Variação da dívida -251 783 109 160

Recompra de ações -1 613 -297 -1 318 -948

Dividendos -484 -3 -455 -404

Variação dos fluxos de caixa -4 392 1 943 -236 -897

Efeitos cambiais e negócios desc. 3 468 -143 -27 647

Caixa e equivalentes no fim do ano 2 301 3 225 1 425 1 688
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Aquisição da Cardiolog: Anunciou a aquisição desta empresa focada em 
diagnósticos de cardiologia com base em tratamento de dados e inteligência 
artificial. 

Aquisição da Intact Vascular em 2020: que produz dispositivos periféricos não-
invasivos de operações vasculares. A Philips pagou USD 275 milhões. 

Dividendos de EUR 0,85 por ação para 2022: A equipa de gestão propôs a 
manutenção do dividendo pago em 2021 de EUR 744 M. O acionista pode receber 
este dividendo em dinheiro ou ações, sendo que em 2020 foi pago o dividendo 
mas apenas em ações.  

Programa de recompra de ações: A Philips anunciou em Julho de 2021 um novo 
programa de recompra de ações no valor de EUR 1,5 MM, dos quais adquiriu até 
ao final de 2021 cerca de EUR 600 M. O anterior programa de EUR 1,5 MM iniciado 
em 2019 foi completado no último trimestre de 2021. 

 Balanço 

 
 
Dívida líquida aumentou para EUR 4,7 MM no final de 2021 vs EUR 3,7 MM no 
final de 2020 devido às aquisições feitas em 2021. 
 

 

 

 

 

Balanço (EUR M) 2021 2020 2019

Caixa e Equivalentes 2 303 3 226 1 425

Contas a receber 4 011 4 386 4 732

Inventários 3 450 2 993 2 773

Propriedade e Equipamentos 2 699 2 682 2 866

Ativos intangíveis e Goodwill 14 287 11 011 12 120

Outros 4 210 3 414 3 099

Total Ativos 30 961 27 713 27 016

Dívida 6 979 6 934 5 447

Provisões 2 313 1 980 2 159

Contas a pagar 1 872 2 119 2 089

Passivo de contratos 1 937 1 642 1 518

Outros 3 385 3 137 3 178

Total Passivos 16 486 15 812 14 391

Capital Próprio 14 475 11 901 12 625

Total Capital e Passivos 30 961 27 713 27 016
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 Equipa de Gestão 

Frans van Houten (CEO e Chairman): É CEO desde 2011, tendo entrado na 
empresa em 1986. Desempenhou cargos de liderança em 3 continentes e durante 
a sua liderança a Philips tem-se focado no segmento da saúde: vendeu em 2012 o 
negócio de televisões; em 2014 o de áudio e vídeo; 2016 o IPO da unidade de 
lâmpadas e recentemente a venda do segmento de eletrodomésticos. Tirou um 
mestrado em Economia e Gestão na universidade de Roterdão. Vive em 
Amesterdão com a mulher e 4 filhos. 
 
Resumo da estratégia implementada pelo CEO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sophie Bechu (COO): é responsável por assegurar que tudo corre bem desde o processo 
de fabrico até à entrega ao cliente, incluindo logística, faturação e experiência do 
consumidor. Está no cargo desde 2016, tendo desempenhado anteriormente funções 
semelhantes na IBM. 
 
 
 
 
Abhijit Bhattacharya (CFO): Desempenha este cargo desde 2015, tendo entrado na 
empresa em 1987 e depois saído entretanto para diretor de operações e qualidade da ST-
Ericsson. Desempenhou diversas posições de liderança e entre 2010 e 2014 foi diretor da 
Relação com Investidores. 
 
 
 
 

 Riscos 

Custos com processos judiciais relacionados com o Respironics: A Philips tem em 
curso vários processos judiciais, mas não conseguiu estabelecer ainda uma 
estimativa para o custo com pagamentos de compensações aos queixosos. Se 
estes pagamentos forem de montantes elevados poderá diminuir a capacidade da 
empresa pagar dividendos ou recomprar ações próprias. 
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Impacto das disrupções nas cadeias de abastecimento: Nos resultados do último 
trimestre de 2021, a Philips avisou que tinha assistido a uma disrupção significativa 
das cadeias de abastecimento, não tendo visibilidade por parte dos fornecedores 
sobre quando vai receber certos componentes (especialmente os eletrónicos) e 
quanto tempo demorará o transporte, tendo inclusive alguns fornecedores 
cancelado entregas. A Philips optou por iniciar mais contratos de fornecimento de 
longo prazo para tentar ganhar prioridade nas entregas e utilizou soluções 
alternativas ao transporte marítimo, apesar do custo mais alto. 

Aumento dos casos de Covid atrasa compra de equipamentos médicos: Com o 
surgimento de surtos e aumento dos doentes internados com Covid-19, os 
hospitais acabam por adiar investimentos em equipamento médico não 
relacionado com doenças respiratórias.  

 
 Análise comparativa 

 

 

 
 

 

 

 Gráfico 
  
 

 

 

Fonte: Bloomberg; BiG Research 

Fonte: BiGlobal Trade 

 Nome  País 
 Cap. Bolsista

(milhões) 
 Moeda  P/E 2022E  EV/EBITDA  EV/Sales  Div. Yield  1 Yr. Price ∆  ROE 

 Div. Líq./ 

EBITDA 
 Margem EBITDA 

MEDTRONIC PLC IRELAND 139 955 USD 18,3 22,0 5,5 2,4 -7% 9% 1,9 25%

RESMED INC UNITED STATES 33 668 USD 36,5 35,4 11,7 0,7 8% 18% 0,6 33%

SIEMENS HEALTHINEERS AG GERMANY 64 251 EUR 26,2 21,2 4,3 1,4 24% 12% 3,6 20%

KONINKLIJKE PHILIPS NV NETHERLANDS 25 041 EUR 15,8 17,7 1,9 3,0 -40% 25% 2,5 11%

Média exc. Philips 27,0 26,2 7,2 1,5 8% 13% 2,0 26%
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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. 
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