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Veeva Systems (Ticker: VEEV US) 
  

 Descrição           
A Veeva providencia serviços de cloud e gestão de informação para empresas do ramo da 
saúde. Foi fundada em 2007 pelo atual CEO, que identificou uma falta destes serviços que 
fossem adaptados para a indústria de saúde que permitissem aumentar a eficiência dos 
projetos de investigação e desenvolvimento de novos fármacos, aprovação regulatória e 
a sua comercialização. Em 2021, a Veeva tornou-se uma empresa de benefício público 
(PBC), que pretende não só gerar retorno ao seu acionista, mas também criar valor para 
todos os stakeholders (clientes, colaboradores, comunidades onde opera). A empresa 
começou a cotar no mercado americano em 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumário 
Vantagem competitiva: O foco da Veeva na indústria da saúde, com experiência 
acumulada de ter como clientes as principais empresas farmacêuticas, permite-lhe 
adaptar as suas soluções não só ao cliente, mas à constante mudança de regulação deste 
sector. Ainda assim existem outras empresas como a IQVIA e a Medidata que têm uma 
posição bastante relevante neste mercado e que por isso representam um risco para o 
negócio da Veeva. 
 
Balanço sólido sem dívida: Devido à elevada geração de fluxos de caixa e muito baixa 
necessidade de investimentos, a Veeva não tem qualquer dívida e possui uma posição de 
dinheiro e investimentos financeiros de curto prazo de USD 1,7 mil milhões. 
 
Mercado em crescimento: A crescente digitalização das empresas, especialmente em 
indústrias muito reguladas como a de saúde, tem despoletado uma procura por serviços 
de cloud e automatização de processos como os que a Veeva fornece. Este crescimento 
intensificou-se depois da pandemia, devido à necessidade de teletrabalho que requere 
uma digitalização maior dos processos internos das empresas. A principal concorrente, a 
IQVIA, tem receitas anuais 7,5x superiores à Veeva. 
 
Taxa de crescimento pode ser mais baixa do que o mercado desconta: A Veeva cota 
neste momento com um Preço/Lucros de 89x. Este rácio pode estar desajustado tendo 
em conta que o crescimento de receitas da empresa está a desacelerar (+33% no ano 
fiscal de 2021, mas a empresa espera +25% em 2022). Para chegar a um P/E perto da 
média do mercado (25x) teria de crescer lucros ao ritmo de 25% ao ano durante mais 6 
anos. A empresa já avisou que devido à digitalização das reuniões entre vendedores das 
farmacêuticas e profissionais de saúde, é expectável que o número de vendedores 
diminua (Veeva antecipa -10%), o que vai ter um impacto negativo na quantidade de 
subscrições vendidas pela Veeva para cada empresa (no 2ºT22 alguns clientes reduziram 
as subscrições entre 5% a 10%). 

Ticker Site BiG VEEV

Ticker BiGlobal Trade VEEV

Ticker BT24 VEEV

Ticker BiG Power Trade VEEV

P/E Ratio 2021E 89,48

P/BV Ratio 18,74

EV/EBITDA 98,83

Veeva Systems

Preço 320,24

Máx. 52 sem. 343,96

Mín. 52 sem. 235,74

YTD 17,6%

Volume diário 693 965

Capitalização Bolsista 49 130

Beta 0,77

Dividendo 0,00

Lucros por ação 2,52

Preço e Performance (Valores em USD)

Vendas (USD milhões) 1 465

EBITDA (USD milhões) 420

Número de colaboradores 4 506

ROA 14,5%

ROE 18,5%

D/E 0,03

Dividend Yield 0,00%

Informação Financeira

Fonte: Dados da empresa 
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 Principais Segmentos 
A Veeva Systems divide os seus produtos em 2 segmentos, Veeva Commercial Cloud e 
Veeva Vault. 
 
Veeva Commercial Cloud: conjunto de soluções de cloud e analíticas para ajudar empresas 
de saúde a comercializar de forma eficiente os seus produtos. Este segmento inclui vários 
serviços distintos, entre os quais: 

• Veeva CRM e Veeva Medical CRM: Estas plataformas possibilitam pessoas de 
vendas, gestores de contas e intermediários científicos gerir, organizar e otimizar 
interações com profissionais e organizações de saúde. Inclui soluções 
especializadas para a indústria da saúde como por exemplo a gestão de amostras 
de medicamentos com assinatura digital, gestão das relações complexas entre 
médicos e as suas organizações e o registo de dados médicos. 

• Veeva CRM MyInsights: Ferramenta de visualização de informação recolhida 
através da plataforma de CRM. 

• Veeva CRM Engage: permite a interação online com profissionais de saúde 
seguindo as regulamentações da indústria. 

• Outras: permite alinhamento de território entre colaboradores de vendas e 
organizações de saúde; aplicação para dispositivos móveis que permite mostrar 
apresentações sobre produtos médicos; plataforma de gestão de eventos que 
permite controlar despesas de modo a compactuar com a regulação;  

• MyVeeva for Doctors: permite aos médicos procurar e interagir com as empresas 
de saúde de modo a encontrar as melhores soluções para os seus pacientes. 

• Veeva OpenData: inclui informação sobre profissionais de saúde incluindo a sua 
região, licença, especialidade e outra informação crucial para a gestão de relações 
de acordo com a regulação.  

• Veeva Link: Providencia informação sobre especialistas em oncologia e vai 
expandir-se para outras áreas em 2021. Associa assim milhares de especialistas 
com publicações, testes clínicos, eventos e ativos digitais. 

• Veeva Crossix: Conjuga informações médicas e outras dos pacientes americanos, 
com proteção de privacidade. Permitindo assim a publicidade de medicamentos 
focalizada tanto a médicos como pacientes.  

• Veeva Data Cloud: fornece informações a retalhistas e distribuição especializada 
de medicamentos, incluindo segmentação de pacientes, análise de dados, 
distribuição geográfica e marketing focado. 

• Veeva Network Customer Master: recolhe informações de várias plataformas,  
elimina duplicados e uniformiza a informação de modo a permitir ao cliente 
aceder ao conjunto de toda a informação de forma fácil. 

• Veeva Nitro: uniformiza informação de prescrições, vendas, formulários e 
pedidos de seguro para as empresas farmacêuticas. 

 
Veeva Vault para gestão de conteúdo comercial: Permite colaboração em tempo real para 
a criação e aprovação de conteúdo publicitário e comercial em concordância com a 
regulação existente. Permite também a empresas de saúde que criem, aprovem e 
entreguem conteúdos médicos através de diversos canais e regiões. Permite também 
centralizar todas as dúvidas médicas e entregar respostas aprovadas para questões em call 
centres ou em websites médicos. 
 
Veeva Vault para desenvolvimento: Constituída por uma data de aplicações para melhorar 
a eficiência dos processos clínicos, regulatórios, de qualidade, e de segurança para 
empresas de saúde. Contém por exemplo uma solução para testes clínicos com informação 
totalmente digitalizada que inclui plataforma para no site da empresa os pacientes 
poderem registar os seus dados e assinar digitalmente. Contém também uma solução para 
organizar a informação sobre os testes clínicos e submeter a mesma junto do regulador. 
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Tem também uma ferramenta para controlar os processos de produção de medicamentos, 
incluindo auditorias, investigações ou queixas sobre os laboratórios. 
 
Consultoria Veeva: Através do conhecimento e experiência adquirida pela Veeva ajuda os 
clientes a mudar um determinado processo ou a implementar uma nova iniciativa 
estratégica. Para já tem-se focado na parte comercial, mas no final de 2021 vai expandir-
se para a parte de desenvolvimento também. 

  

 Clientes 
A Veeva serve mais de 990 clientes, onde se incluem desde as principais empresas 
farmacêuticas (Bayer, Eli Lilly, Gilead, Merck&Co., Novartis), a biotecnológicas (como a 
Alkermes, Alnylam, Bluebird bio, Moderna) e outras empresas de setores de consumo, 
químicos e cosméticos.  Cerca de 44% das receitas vieram de clientes fora dos EUA. 
 
Os maiores 10 clientes representaram 39% das receitas da Veeva no ano fiscal que 
terminou em Janeiro de 2021. Existe um cliente que representa 14% dos recebimentos. 
 
A maioria dos contratos da Veeva têm uma duração de um ano, pelo que os clientes têm 
flexibilidade para trocar no final deste período, ou tentar renegociar as suas condições. 
 
As receitas dos contratos são registadas ao longo da duração do mesmo, ou seja, se houver 
uma queda de subscrições num trimestre, o efeito apenas será sentido nos trimestres 
seguintes. Quanto às receitas diferidas, a Veeva salienta que não são a melhor estimativa 
para crescimento de receitas (tal como usado em outras empresas tecnológicas) porque 
pode haver grandes disparidades devido a mudanças contratuais. Afirma que o melhor 
indicativo de futuras vendas são os objetivos delineados pela empresa.  
 
A taxa de retenção dos clientes foi de 124%, 121% e 122% em 2021, 2020 e 2019, tendo o 
número total de clientes ascendido a 993, 861 e 719 respectivamente. 

 
 

 Infraestrutura Tecnológica 
A Veeva utiliza infraestruturas tecnológicas da salesforce.com (para o Veeva CRM) e da 
Amazon Web Services (para a Veeva Vault e Commercial Cloud). Os seus produtos estão 
em servidores nos EUA, Europa, Coreia do Sul e Japão, sendo que os produtos usados na 
China estão em servidores chineses.  Utiliza também a plataforma Zoom para conferências 
por vídeo da plataforma Veeva CRM. 

 

 Colaboradores 
O recrutamento de pessoas com capacidades de programação está muito competitivo, 
pelo que a Veeva oferece um plano de recompensa com ações (a mais de 90% dos 
colaboradores) de modo a atrair e reter talento.  
 
Adotaram também uma política de Teletrabalho, que permite inclusive que o colaborador 
se mude para outra região, continuando a trabalhar na empresa.  
 
A Veeva contribui com um extra de 1% do salário base, para uma instituição solidária 
escolhida por cada trabalhador. 
 
A Veeva não utiliza cláusulas anti-competitividade com os seus colaboradores pois 
acredita que estas são nocivas para o trabalhador, inovação e economia.  
 
Tem aumentado o número de colaboradores contando no final de Julho 2021 com 4926. 
Em relação a diversidade, 48% dos colaboradores são mulheres (38% do total das pessoas 
em cargos de gestão) e 38% dos colaboradores pertencem a minorias étnicas ou raciais. 
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 Equipa de Gestão 
Peter Gassner (CEO e co-fundador): Foi um dos fundadores da Veeva em 2007, depois de 
ter trabalhado na Salesforce, como vice presidente do segmento de tecnologia (2003 a 
2005), diretor na PeopleSoft (1995-2003) e gestor do staff na IBM (1989-1994). 
É membro do board da Zoom Video desde 2015. 
 
Thomas Schwenger (Diretor de Operações): No cargo desde Setembro de 2019. Antes 
desempenhava funções de Diretor de Produtos nos EUA, na Accenture, onde trabalhava 
desde 1989. Na Accenture trabalhou na área focada na indústria da Saúde. Este cargo foi 
criado depois do Presidente e co-fundador Matthew Wallach se ter reformado (apesar de 
ter 47 anos) e se juntado ao board da empresa como não executivo.  
 
Asaf Evenhaim (CEO da Crossix): Manteve-se como CEO do negócio adquirido pela Veeva 
em 2019, que é agora responsável por desenvolver as capacidades da Veeva Data Cloud. 
Asaf foi um dos fundadores da Crossix em 2005. Antes de fundar a Crossix fundou a 
SoftWatch, que tinha serviços de CRM para a indústria de saúde. Asaf serviu 4 anos na 
unidade de Inteligência da Marinha de Israel e completou licenciatura em matemática e 
informática na universidade de Tel Aviv. 
 
Brent Bowman (Diretor Financeiro): No cargo desde Setembro de 2020, tendo-se juntado 
à Veeva em Junho de 2020. Anteriormente era CFO na [24]7.ai desde Maio de 2018. De 
2015 a 2018 serviu como vice presidente do departamento financeiro da Intel, após a 
aquisição da empresa onde estava desde 2010, a Altera. O seu antecessor Timothy Cabral 
saiu do cargo mas ficou como advisor da empresa, dedicando-se assim ao ensino na 
universidade de Santa Clara (tinha tirado licença sabática no ano fiscal de 2018). 
 
Nitsa Zuppas (Diretora Marketing): Está nesta função desde 2013. Anteriormente 
desempenhava a mesma função na First Virtual Group. Tem uma licenciatura em História 
de Arte. 
 
 
Alan Mateo (Vice Presidente, Vendas Globais): Está no cargo desde 2015, tendo 
anteriormente desempenhado funções na Medidata desde 2005, uma das principais rivais 
da Veeva. Antes da Medidata, esteve na PeopleSoft durante 11 anos. 
 
 

 Competidores 
 
 
 
 
 
 
O competidor direto é a IQVIA, sendo que a Dassault Systems tem uma divisão (Medidata) 
que compete também com a Veeva. Em termos de dimensão a IQVIA tem USD 11,3 MM 
de receitas anuais vs apenas USD 1,5 MM da Veeva. A IQVIA no entanto tem uma margem 
EBITDA inferior e um rácio de dívida líquida sobre EBITDA elevado de 4,2x. 
 
A IQVIA impossibilita o upload de informação dos seus clientes para plataformas de Veeva. 
Assim a Veeva salientou que tem conhecimento de um cliente que teve de usar o software 
de CRM da IQVIA para alguns dos seus colaboradores, porque não conseguia cruzar 
informação com outras bases de dados da IQVIA e por isso não podia ter simplesmente 
software da Veeva. Existem processos entre a Veeva e a IQVIA, Medidata e Sparta System 
(Honeywell) que afirmam que alguns dos softwares foram copiados e que patentes foram 
infringidas. No entanto o caso só deve ir a tribunal na primeira metade de 2023. 

Nome
Cap. Bolsista

(milhões)
Moeda

P/E 

2021E
P/E 2022E YTD ROE ROA D/E

Div. Líq./ 

EBITDA

Margem 

EBITDA

DASSAULT SYSTEMES SE 72 321 EUR 57,0 54,5 63,4% 13,3% 5,5% 1,0 0,8 32,6%

IQVIA HOLDINGS INC 48 724 USD 28,7 25,4 42,3% 13,1% 3,2% 2,2 4,2 19,4%

VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 49 130 USD 89,5 78,6 17,6% 18,5% 14,5% 0,0 -4,5 29,7%

Fonte: Dados das empresas 

 



 

                  5 

FLASH NOTE – VEEVA SYSTEMS 
NOVEMBRO 2021 

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.                

 
Analista: 
 

João Calado, CFA 

 
Research: 
 

research@big.pt 
 

 

 
 

 
Fonte: Dados da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da empresa 

 
Fonte: Dados da empresa 

 
 
 
 
 

 Demonstração de Resultados 
O ano fiscal de 2021 da Veeva terminou a 31 de Janeiro de 2021.  
 
Receitas aumentaram 33% em 2021: No ano fiscal de 2021 49% das receitas vieram do 
serviço Veeva Commercial Cloud e uma parte significativa destas advém da venda do 
serviço de CRM (gestão de relações com clientes). Ao longo do tempo a Veeva espera que 
o peso das receitas de serviços profissionais diminua, que têm uma margem de 21% vs a 
margem de 84% das subscrições. 
 
O crescimento de receitas teve o impacto positivo da aquisição da Crossix que apenas 
contribuiu um trimestre para o ano fiscal de 2020. 
 
Custos de Produtos: Estes incluem os pagamentos feitos à Amazon Web Services (cerca de 
USD +9 milhões yoy) e SalesForce (cerca de USD +7 milhões yoy) pelo uso da sua 
infraestrutura. A Veeva antecipa um crescimento das despesas, o que pode levar inclusive 
a deterioração de margens. 
 
Investigação e Desenvolvimento inclui custos com colaboradores e com a infraestrutura 
usada na AWS e SF. 
 
Vendas e Marketing: contém custos com colaboradores, marketing, comissões de vendas 
e despesas de viagem de trabalho. 
 
Despesas administrativas: Inclui compensação de colaboradores da gestão, finanças, 
contabilidade, legal, e outros colaboradores administrativos. 
 

 Balanço 
A Veeva não tem dívida no seu balanço e possui mais de USD 1,6 mil milhões em dinheiro 
e investimentos financeiros de curto prazo.  
 
O Goodwill aumentou USD 315 milhões no ano fiscal de 2020 devido à aquisição da Crossix 
e USD 28 milhões devido à aquisição da Physicians World. 

 
 
 

 Fluxos de Caixa 
Veeva não paga dividendos, nem antecipa pagamentos de dividendos no médio prazo. 
 
Aquisição da Crossix em 2019 por USD 428 milhões, registada nos cash flows do ano fiscal 
de 2020. Adquiriram também nesse ano a Physicians World por USD 41 milhões. 
 
 
 

 Aquisições  e Venda de ativos 
Aquisição da Crossix em Novembro de 2019: A Crossix especializa-se na disponibilização 
de informação privada segura entre pacientes e profissionais de saúde. A aquisição custou 
USD 428 milhões. 
 
Aquisição da Physicians World em 2019 por USD 41 milhões. Esta empresa ajudou a 
completar o serviço de cloud da Veeva. 
 
 
 

Resultados (USD milhões) 2021 2020 2019

Serviços de subscrição 1 179 896 694

Serviços profissionais 286 208 168

Receitas 1 465 1 104 862

Custos de Produto 409 303 245

Investigação e Desenvolvimento 294 210 159

Marketing, Venda 235 190 149

Despesas administrativas 149 114 86

Gastos Operacionais 1 087 818 639

EBT 378 286 223

Impostos 14 13 9

Outros ganhos 16 27 16

Resultado Líquido 380 301 230

Resultado por acção (USD) 2,52 2,04 1,59

Balanço (USD milhões) 2021 2020

Activos 3 046 2 272

Caixa e Equivalentes 731 477

Investimentos financeiros 933 610

Imóveis, Maquinaria 54 55

Activos Intangíveis e Goodwill 551 573

Recebimentos 612 423

Outros Activos 167 135

Passivos 780 606

Dívida 0 0

Lucros diferidos 617 469

Contas a pagar 23 19

Outros Passivos 140 118

Total Capital Accionista 2 266 1 666

Total Capital e Passivos 3 046 2 272

Fluxos de Caixa (USD milhões) 2021 2020 2019

Operacional 551 437 311

Resultado Líquido 380 301 230

Depreciação e Amortização 64 45 30

Compensação em ações 185 116 76

Alterações no Fundo de Maneio -76 -18 -17

Outros -2 -7 -8

Investimento -334 -517 -104

Capex -9 -4 -10

Aquisições e vendas 0 -448 0

Investimentos financeiros -325 -64 -94

Financeiro 34 10 26

Variação da dívida 0 0 0

Compra e venda de acções próprias 35 11 26

Dividendos 0 0 0

Outros -1 -1 0

Variação de Caixa 251 -70 233

Cambio e outros 0 -3 -2

Caixa no final do periodo 732 480 552
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 Resultados 1ºS ano fiscal 2022 (Fevereiro a Julho 2021) 
Aumento de 29% das receitas nos primeiros 6 meses do ano fiscal de 2022 face ao período 
homólogo. 21 novos clientes de CRM e 3 novos clientes dos serviços de dados, dos quais 2 
das 20 maiores farmacêuticas. Dos 21 clientes novos de CRM, a maioria não tinha ainda 
um sistema de CRM, no entanto houve um cliente que veio do sistema da IQVIA.  

 
 
Os Fluxos de Caixa operacionais aumentaram +54% devido a uma maior eficiência nos 
recebimentos de clientes. 
 
A Veeva anunciou um aumento excecional do salário base da maioria dos colaboradores  
de 5% (colaboradores com salários mais elevados do que USD 300 mil e equipa de gestão 
não tiveram este aumento). Esta medida proativa, deveu-se à inflação e dinâmicas do 
mercado de trabalho. 

 
 

 Objetivos da empresa 
Para os 3 meses de Agosto a Outubro de 2021, a Veeva prevê receitas de cerca de USD 465 
milhões (+23% yoy) e aumento de +16% do lucro operacional yoy. 

 
Para o ano fiscal de 2022 a Veeva pretende atingir receitas de USD 1,83 MM (+24% yoy). 
 
Para 2025, pretende atingir receitas de USD 3 mil milhões.  
 

 
 Riscos 

Ataques cibernéticos: Dada a indústria onde actua, se a Veeva for alvo de um ataque 
cibernético que exponha informações confidenciais dos seus clientes, poderá ter de 
incorrer em imparidades para o pagamento de compensações e perder cota de mercado. 
 
Queda do crescimento: A Veeva alertou que poderia ter no futuro quedas no crescimento, 
o que face aos elevados rácios a que a empresa cota, se poderia traduzir numa queda 
significativa do seu preço de ação. A queda de representantes de vendas na indústria 
financeira pode levar a menores receitas por empresa devido ao número menor de 
subscrições necessárias. 
 
 
 

Resumo operacional (USD milhões) 1ºS 2022 1ºS 2021 % var. yoy

Receitas totais 889 691 29%

Subscrições 708 554 28%

Veeva Commercial Cloud 345 287 20%

Veeva Vault 363 266 36%

Serviços profissionais 182 137 33%

Total custos operacionais 636 513 24%

Custos com produtos 238 192 24%

Investigação e Desenvolvimento 178 132 35%

Vendas e Marketing 136 115 19%

Geral e admini. 83 74 13%

Lucro operacional 253 178 42%

Margem operacional 28% 26%

Lucro líquido 224 180 25%

Fluxo de caixa operacional (a) 597 387 54%

Remunerações em ações (b) 111 86 29%

Capex e aquisições (c) -10 -5 97%

Fluxos de caixa livres aj. (=a-b+c) 476 296 61%

Fonte: Dados da empresa 
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 Outros temas 
2 classes de ações, que expiram a 15 de Outubro de 2023.  
Classe B tem 10 votos por ação e Classe A tem 1 voto por ação. As Classe A são as 
negociadas em mercado. Os detentores da Classe B detêm mais de 50% dos votos totais 
até à data de expiração a 15 de Outubro de 2023. As ações de classe B podem ser 
convertidas em ações de classe A. 
 
 

 Gráfico 

 
 
 

 

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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