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Lyft, Inc. (Ticker: LYFT) - OPV 
  

 Descrição        

A Lyft é uma plataforma de transporte privado urbano (ride-sharing), que tem como objectivo melhorar a vida das pessoas através 

do acesso a soluções de transporte acessíveis. A Lyft conecta passageiros e condutores através da sua plataforma de pedido e 

execução de viagens disponível nos sistemas operativos Android e iOS. Criada em 2012, a Lyft opera nos EUA, com a sua rede de 

operações a responder a 95% da população, e no Canadá. Para além da rede de transporte por condutores de automóvel a Lyft 

também disponibiliza uma rede de partilha de bicicletas e motas, que actualmente tem uma contribuição não material para as 

receitas. A Lyft realizará a sua oferta pública de venda no mercado accionista norte-americano (bolsa Nasdaq Global Select 

Market), com um preço de oferta de USD 62 - USD 68, que resulta numa avaliação perto de USD 19,6 mil mi no limite superior do 

preço de oferta. As acções da Lyft iniciarão negociação no mercado a 29 de Março de 2019. 

 Detalhes da Oferta 

A Lyft emitirá 30,77 mi de acções classe A, obtendo proveitos de USD 1,9 mil mi (assumindo um preço de oferta de USD 65 por 

acção). Os proveitos poderão chegar aos USD 2,2 mil mi se os underwritters exercerem a opção de comprar acções adicionais. A 

Lyft tem duas classes de acções – classe A, em que cada acção tem direito a um voto, e classe B, em que cada acção tem direito a 

vinte direitos de voto. A Lyft irá emitir na OPV acções classe A. As acções classe B são detidas pelos fundadores Logan Green (que 

terá 29,31% do direito de voto após a OPV) e John Zimmer (que terá 19,45% dos direitos de voto) e podem ser convertidas em 

acções classe A. Com esta estrutura de classe de acções dupla, os fundadores da empresa mantem o controlo no processo de 

decisão da empresa – um factor negativo, mas que é comum nas OPVs de empresas de tecnologia.  

A Lyft definiu como objectivos inerentes à OPV: i) aumentar a capitalização e flexibilidade financeira; ii) criar um mercado público 

para as suas acções classe A; iii) pagar obrigações fiscais (estimadas em USD 223,5 mi) associadas à liquidação de unidades de 

acções restritas (RSU na sigla inglesa); iv) para usos corporativos gerais, incluindo working capital, investimento e despesas 

operacionais. A Lyft indica no prospecto que também poderá utilizar os proveitos da OPV para financiar a aquisição de empresas, 

tecnologias ou produtos, mas que não existem actualmente processos de aquisição a decorrer.  

 

 Enquadramento Sectorial  

Ride sharing revolucionou o sistema de transportes urbanos, introduzindo uma alternativa viável aos táxis, transportes públicos e 
carros na cidade. As plataformas de ride sharing da Lyft, Uber, Careem, Taxify, entre outras, conectam, através de um smartphone, 
passageiros que pretendem chegar a um local com condutores disponíveis a realizar este transporte mediante o pagamento de 
uma comissão, que é depois dividida entre a empresa que gere a plataforma e o condutor. Os condutores conseguem rentabilizar 
o seu tempo e automóvel, com alguns acumulando esta actividade com um outro emprego, e os passageiros são beneficiados por 
um processo de transporte mais simplificado (o uso do smartphone simplifica o agendamento e pagamento da viagem) e em 
alguns casos mais barato (vs. táxis) dado que as tarifas não são reguladas mas sim definidas pela procura no momento (maior 
procura leva a incrementos no preço da viagem). A crescente urbanização da sociedade no mundo ocidental representa uma 
oportunidade de crescimento para as aplicações de transporte privado urbano, devido a menor dependência no automóvel 
próprio pelos passageiros no meio urbano. O mercado de ride-sharing é estimado crescer a uma taxa anual de 19,87% até 2025 (de 
acordo com estimativas de Research and Markets).  

 Lyft – Oportunidades vs. Riscos 

A Lyft entra no mercado com a proposta de valor de investimento no mercado de ride-sharing, que registou um crescimento 
exponencial (tanto em número de utilizadores como em número de empresas a prestar o serviço) nos últimos anos. Este 
crescimento beneficiou a Lyft, com esta a apresentar uma tendência de crescimento no número de passageiros, receitas por 
passageiro e número de viagens nos últimos dois anos, que resultou num forte crescimento das suas receitas. 
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Identificamos quatro factores potenciais de crescimento, para além do crescimento do mercado de ride-sharing, para a Lyft: 

i) Posicionamento estratégico em mercados chave, estabelecendo uma posição de liderança que permita no futuro o 
aumento de preços com sucesso. Devido à elevada concorrência nos mercados em que a Lyft está presente e a 
sensibilidade do passageiro ao preço, esta estratégia é de, actualmente, difícil implementação com sucesso. 

ii) Expansão para novos mercados – a Lyft está presente em apenas dois países vs. a Uber que está presente em mais de 65. 
Contudo, a Lyft enfrentará elevada competição em mercados onde já existem concorrentes – Careem no Médio Oriente, 
Uber na América Latina e Europa, Taxify na Europa, Didi na Ásia o que limita a sua expansão sem entrar numa guerra de 
preços. A rápida expansão global do mercado de ride-sharing limita também o número de mercados em que a Lyft poderá 
entrar sem que exista uma elevada concorrência, existindo poucos mercados em que ride-sharing ainda não é popular – 
p.e. Japão e Arábia Saudita.  

iii) Introdução de uma frota de carros autónomos. Os carros autónomos permitem às empresas de ride-sharing acumular 
uma maior receita por viagem. Contudo, a tecnologia para carros autónomos ainda se encontra em desenvolvimento e a 
Lyft começou a investir nesta apenas em 2017 (mais tarde que a concorrente Uber) e enfrentará uma superior regulação, 
sendo apenas uma opção viável num futuro mais longínquo (entre 5 a 10 anos). A Lyft poderá colmatar o seu atraso 
adquirindo a tecnologia ou realizando uma parceria com uma empresa presente no segmento de carros autónomos - um 
dos actuais investidores na Lyft é a Waymo, a empresa de desenvolvimento de carros autónomos da Alphabet. 

iv) Introdução de fontes de receitas auxiliares, para além da comissão por viagem, por exemplo inserindo publicidade no 
processo de viagem.  

Os principais riscos associados a Lyft são:  

i) Elevada concorrência entre as empresas presentes no mercado, que leva as empresas de ride-sharing a competir 
fortemente ao nível de preço (para o passageiro) e incentivos (para os condutores), que penaliza a sua rentabilidade, 
diminuindo as margens obtidas por viagem. A Lyft acumula resultados líquidos negativos desde o início das suas 
operações, que leva a empresa a ter uma geração de cash flow operacional e livre negativa. O principal risco inerente à 
empresa que identificamos é que nunca consiga chegar aos lucros devido à elevada concorrência no mercado de ride-
sharing, que intensificar-se-á com a entrada das empresas de automóveis como a BMW e Daimler. A falta de 
rentabilidade positiva terá efeitos nefastos na avaliação da Lyft, gerando o risco da empresa ter que aceder mais vezes 
aos mercados accionistas e/ou obrigacionistas para financiar as suas perdas.  

ii) Problemas de segurança e reputacionais, que levem os passageiros e condutores a preferirem utilizar um outro provedor 
de ride-sharing. Por exemplo, no passado a Lyft beneficiou dos problemas reputacionais do Uber e conseguiu capturar 
quota de mercado nos EUA – aumentou esta de 22% em Dezembro de 2016 para 39% em Dezembro de 2018 (de acordo 
com estimativas apresentadas pela próprias empresa), mas poderá enfrentar uma situação reversa no futuro.  

iii) Alterações regulatórias com impactos negativos. O mercado de ride-sharing, sendo recente, tem um enquadramento 
regulatório mutante, que poderá resultar na aplicação de alterações regulatórias negativas, como por exemplo a 
determinação que os condutores nestas plataformas deverão ser reconhecidos como colaboradores da empresa, o que 
incrementa os custos via salários e contribuições para a segurança social.   

iv) A estrutura accionista, que coloca a maioria do poder de voto nos fundadores da empresa poderá gerar problemas de 
corporate governance no futuro.  

 Indicadores Operacionais e Financeiros 

A Lyft obtém receitas através da cobrança de uma taxa de serviço mais uma comissão, definida como uma percentagem do valor 
pago pelo passageiro. A Lyft registou taxas de crescimento homólogas de receitas de 209% e 103% em 2017 e 2018 atingindo 
receitas de USD 2,2 mil mi no ano passado. Destacamos, numa perspectiva positiva, a crescente capacidade da Lyft de aumentar as 
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receitas derivadas por cada viagem, com o rácio de receitas em percentagens de receitas como % das reservas a atingir os 29% no 
final de 2018. A margem de contribuição (que representa um proxy da margem bruta) também apresenta uma tendência positiva. 
A Lyft estima que a margem de contribuição será mais volátil no curto prazo, devido à expansão da rede de aluguer de bicicletas e 
motos, mas consolidara para uma tendência crescente no longo-prazo. Os custos operacionais aumentaram 71% em 2017 e 77% 
em 2018, cifrando-se nos 3,13 mil mi no ano passado. Ainda que o aumento de receitas e margem por cada viagem seja positivo, a 
aceleração no aumento dos custos  é um factor de preocupação, com a empresa a aumentar as suas perdas operacionais e perdas 
líquidas – aumento de 38% para USD -977 mn em 2018 de perdas operacionais e crescimento de 32% para USD -911 mn de 
resultados líquidos negativos. A ausência de breakeven não é algo incomum em empresas numa fase inicial de operações, com a 
sua expansão a decorrer com uma forte componente de aumento de custos. Contudo, o sucesso futuro da Lyft estará pendente da 
empresa crescer as receitas (através do aumento de viagens pela plataforma) e expandir as margens (reduzindo custos) de forma a 
atingir um resultado líquido positivo. Tal como identificado anteriormente, a elevada concorrência no mercado de ride-sharing 
poderá limitar a capacidade da Lyft conseguir a expansão de receitas e margens necessária para conseguir começar a gerar 
resultados líquidos positivos e fluxos de caixa operacionais e fluxos de caixa livre também positivos. 
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Fonte: Prospecto da Lyft 
Nota: Margem de Contribuição= (receitas - custos das receitas)/receitas 
 

A Lyft não tem dívida financeira e apresenta uma posição de net cash de USD 3,2 mil mi. A Lyft tem 13,8 mi de opções de acções 
para colaboradores não executadas e 46 mi de unidades de acções restritas (RSU) a Dezembro de 2018, avaliadas a um preço de 
USD 47,37 por acção. A execução destas opções e RSU irão diluir o capital próprio da Lyft (assumindo que a empresa não executa 
recompra de acções próprias para evitar a diluição).  
 
 
 
 
 



 

   Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e 
recolhida de fontes Research 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. 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 disponibilidade. 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.  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. 

 

 
 
 
Analista 
Diana Oliveira, CFA 
 
Research: 
 

João Lampreia 
Diana Oliveira, CFA 
João Sàágua 
João Calado, CFA 
  

research@big.pt 
 

 

BiG Research 

FLASH NOTE | 25.03.2019 

 
 Avaliação  

Como Lyft não tem resultados operacionais positivos, optámos por realizar uma estimativa da sua avaliação aplicando o múltiplo 
de Enterprise Value/Receitas. Para realizar este cálculo aplicamos um conjunto de pressupostos: i) as receitas da Lyft irão atingir os 
USD 3,2 mil mi em 2019 (um aumento de 50% face a 2018); ii) a empresa manterá a posição de net cash estável face a 2018; iii) os 
underwritters irão exercer a opção de comprar acções adicionais. Tendo por base estes pressupostos, aplicamos 2 múltiplos de 
EV/Receitas, dado que não existem actualmente empresas em bolsa com um perfil de negócios semelhante à Lyft: i) média do 
múltiplo atribuído às empresas Just Eat e GrubHub, que tem um perfil de geração de receitas baseado em comissões como a Lyft, 
mas operam num sector diferente (restauração) – 4,6x; ii) múltiplo de EV/Receitas atribuído à Lyft considerando a última ronda de 
financiamento em 2018, que avaliou a empresa em USD 15 bn – 7x. Os resultados, aplicando estes múltiplos são apresentados em 
seguida. 

EV/Sales EV (USD bn)
Preço / Acção Lyft 

Estimado (USD)

4,6x 15 59

7x 23 85  
                                                                                                      Fonte: BiG Research 

Estas avaliações representam apenas estimativas, com base nos pressupostos anteriormente definidos e não devem ser 
interpretado como um preço-alvo ou recomendação. Devido aos riscos associados à falta de rentabilidade da empresa, a aplicação 
de um menor múltiplo representa uma avaliação mais conservadora.  
Relevamos, por fim, que em seguimento do apetite do mercado para OPVs, em especial de sectores tecnológicos, a acção da Lyft 
poderá registar  fortes movimentos nas horas/dias iniciais de negociação.   
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 Anexos 

1. Demonstração de Resultados – Lyft 

     
Fonte: Prospecto da Lyft 
* Não auditado 
 

2. Balanço – Lyft 

 
Fonte: Prospecto da Lyft 
*Não auditado 

Consolidated Statements of Operations (USD th) 2016 2017 2018

Revenue 343.298      1.059.881  2.156.616  

Costs and expenses

Cost of Revenue 279.011      659.533      1.243.400  

Operations and support 97.880        183.513      338.402      

Research and development 64.704        136.646      300.836      

Sales and marketing 434.344      567.015      803.751      

General and administrative 159.962      221.446      447.938      

Total costs and expenses 1.035.901  1.768.153  3.134.327  

Loss from operations 692.603 -     708.272 -     977.711 -     

Interest income, net 6.964           20.243        66.462        

Other income, net 3.246           284              652              

Loss before income taxes 682.393 -     687.745 -     910.597 -     

Provisions for income taxes 401              556              738              

Net Loss 682.794 -     688.301 -     911.335 -     

Net loss per share attributable to common stockholders (USD) -37,08 -35,53 -43,04

Weighted-average number of shares outstanding 18.413        19.371        21.176        

Pro forma net loss per share attributable to common stockholders (USD)* -3,83

Pro forma weighted-average number of shares outstanding* 237.946      

Balance Sheet (USD th) 2017 2018 Pro Forma 2018*

Cash and cash equivalents 1.106.102         517.690            

Short-term investments 1.284.642         1.520.180         

Prepaid expanses and other current assets 172.951            282.572            

Total current assets 2.563.695         2.320.442         

Property and equipment, net 14.208               109.257            

Goodwill - 152.085            

Intangible assets, net 4.349                 117.733            

Restricted cash and cash equivalents 72.817               187.374            

Restricted investments 360.882            863.713            

Other assets 776                     9.439                 

Total assets 3.016.727         3.760.043         

Accounts Payable 66.874               32.343               

Insurance reserves 376.538            810.273            

Accrued and other current liabilities 253.406            606.203            1.011.011         

Total current liabilities 696.818            1.448.819         

Other liabilities 15.298               30.458               

Total Liabilities 712.116            1.479.277         

Redeemable convertible preferred stock 4.284.049         5.152.047         -                      

Common Stock - - 3                         

Additional paid-in capital 55.568               73.916               5.505.999         

Accumulated other comprehensive income (loss) 1.011 -                133                     133                     

Accumulated deficit 2.033.995 -        2.945.330 -        3.630.177 -        

Total stockholders’ equity (deficit) 1.979.438 -        2.871.281 -        1.875.958         

Total liabilities, redeemable convertible 

preferred stock and stockholders’ equity (deficit) 3.016.727         3.760.043         
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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%; 
 

 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: 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. 

 


