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Zscaler (Ticker: ZS) 
  

 Descrição        
A Zscaler é uma empresa de cloud security incorporada em 2007, conhecida por 
desenvolver uma plataforma que fornece às empresas, a partir de um modelo 
subscrições, a tecnologia e o know-how necessários para a sua transição digital, de 
forma segura. Com serviços de cloud security que substituem o tradicional hardware, a 
Zscaler ajuda as organizações a transformar a sua rede e infraestrutura de segurança, 
num modelo baseado em cloud, fornecido por fornecedoras de SaaS e IaaS (como a 
AWS, Azure e Google Cloud). Atualmente a empresa está sediada em San Jose, 
California, comercializando os seus produtos em 185 países globalmente. Com cerca de 
2000 colaboradores, a empresa está cotada na Nasdaq, desde a sua IPO em 2018, com 
uma capitalização bolsista a rondar os USD 37 mil milhões. 
 

  
 

 

 Tese de Investimento 
 

Transição Digital: Com a quase ilimitada capacidade de storage suportada pelos 
fornecedores de cloud, estes serviços acabam por oferecer vantagens como a flexibilidade 
na escalabilidade das empresas, menores custos que as alternativas de hardware, aliado à 
possibilidade de updates constantes, e também, menor perigo em termos de data loss, 
visto que existe muito maior facilidade para serviços de backup.   
 

Pole Position em Cloud Security: A Zscaler é fornecedora dos seus serviços, nos EUA, a 7 
dos maiores 10 conglomerados, 8 das maiores 10 seguradoras, 8 das maiores empresas 
químicas, etc. Fora a sua qualidade altamente reputada, é de salientar que a empresa criou 
a maior cloud de segurança no mundo, conseguindo processar mais de 150 mil milhões de 
transações diárias (característico dos modelos Zero Trust). Devido ao seu ecossistema 
cloud, de constante aprendizagem e deteção de novas ameaças, quão maior for o número 
de clientes da plataforma da Zscaler, mais eficiente e segura esta se torna para os mesmos, 
criando, ao longo do tempo, maiores barreiras de entrada a possíveis competidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preço 267.70

52 Week High 293.44

52 Week Low 120.34

YTD 34.0%

Média de Volume Diário (mn) 1,739,649

Capitalização Bolsista (mn) 37,140

Beta 0.58

Dividendos 0.00

EPS -1.93

Preço e Performance (Valores em USD)

Vendas (USD mn) 673

EBITDA (USD mn) -151

Nº de Colaboradores 3,153

ROA 16.5%

ROE 54.0%

D/E 0.0%

Dividend Yield n.a

Informação Financeira

Ticker MyBolsa/website BiG ZS

Ticker BiGlobal Trade ZS

Ticker BiGTrader24 ZS

Ticker BiG Power Trade ZS

P/E Ratio 2021E 484.96

P/BV Ratio 70.18

EV/Sales 47.80
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 Modelo de Negócio 
O modelo de negócio que a Zscaler determinou para a expansão da sua plataforma, é um 
modelo à base de subscrições. Estas subscrições, que costumam durar entre 1 a 3 anos, e 
garantem o acesso à sua plataforma de cloud, aos seus serviços de cibersegurança, 
implementação e treino. Com um preço por subscrição variável, atualmente, a Zscaler tem 
cerca de 4 500 clientes, dos quais mais de 450 da Forbes 2000. Como tal, a empresa estará 
bastante dependente da capacidade reter clientes, numa altura em qua a competição na 
indústria continua a aumentar. 
 

 Zscaler Zero Trust Exchange 
As aplicações empresariais estão a mover-se, rapidamente, para a cloud de forma a alcançar 
uma maior agilidade informática, um ritmo mais acelerado de inovação, e custos mais 
baixos. As organizações dependem cada vez da escalabilidade garantida por clouds, 
adotando aplicações IaaS  e SaaS externas para funções empresariais críticas e transferindo 
as suas aplicações geridas internamente para clouds públicas (como são o caso da AWS, 
Azure e Google Cloud). Os utilizadores das mesmas esperam, portanto, poder aceder sem 
problemas a aplicações e dados, a partir de qualquer Wifi, qualquer dispositivo, e em 
qualquer parte do mundo.  
 

Contudo, e apesar de todos os benefícios inerentes a esta transição, a verdade é que a 
proteção de dados a partir de uma rede pública é muito mais complexa, dando azo a muitas 
mais vulnerabilidades. Como tal, a Zscaler, prevendo que a cloud mudaria o paradigma dos 
data centres, criou, e foi pioneira, de uma plataforma de cloud com tecnologia Zero Trust, 
destinada à proteção deste tipo de redes. Resumidamente, os sistemas de Zero Trust 
desconfiam, por default, que o utilizador dentro da rede não seja quem afirma ser, 
obrigando a constantes, e diferentes, métodos de comprovação. Desta forma, e 
percebendo as limitações dos sistemas corporativos de cibersegurança, que implicam 
largos gastos em hardware e colaboradores altamente qualificados, a arquitetura da 
Zscaler Zero Trust Exchange (ZZTX) permite aos clientes eliminar estas necessidades. 
 

A arquitetura multitenant de cloud da Zscaler, conhecida como SASE (Security Access Service 
Edge), está distribuída por 150 data centres globalmente para aproximar a segurança e a 
política empresarial dos utilizadores, de modo a proporcionar um acesso rápido e seguro. 
Todos os dias, a Zscaler bloqueia mais de 100 milhões de ameaças e realiza mais de 175 000 
atualizações de segurança. Devido ao ecossistema de cloud que detém, este permanece em 
constante expansão, pois, uma vez detetada uma nova ameaça, esta pode ser bloqueada 
em minutos por toda a base de clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A ZZTX consegue fornecer vários tipos de soluções integradas que, conjuntamente, 
constroem o leque variado de proteção da empresa, que a colocam como uma das mais 
reputadas na indústria. São estas a Zscaler Internet Access, Private Access, Digital 
Experience e Workload Segmentation. 
 
 
 
 
 

 

 

Infrastructure as a Software (IaaS): Tipo de serviço de computação na cloud que oferece recursos essenciais de computação, 

armazenamento e rede segundo um modelo a pedido e pay as you go. Ex: AWS, Azure, Google Cloud 
 

Service as a Software (SaaS): Permite aos utilizadores ligarem-se e utilizarem aplicações com base na cloud através da 

Internet. Ex: Office 365, Box, Salesforce 
 

Multitenant: Multi-tenancy significa que uma única instância do software e a sua infraestrutura de apoio serve múltiplos 

clientes. Cada cliente partilha a aplicação de software e também partilha uma única base de dados. Os dados de cada inquilino 

são isolados e permanecem invisíveis para outros inquilinos. 
 

Secure Access Service Edge: Permite uma adoção de cloud rápida e que ajuda a assegurar que tanto os utilizadores como os 
dispositivos têm um acesso seguro em todo o lado e em qualquer momento. Anteriormente, para aceder à cloud, o fluxo de 
informação tinha de passar primeiro pelo perímetro de segurança da empresa – pelos data centres da empresa -, no entanto, 
o SASE agora já permite uma lição direta e segura.  
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Secure Internet and SaaS Access - Zscaler Internet Access (ZIA) 
 A Zscaler Internet Access, ou ZIA, foi concebida para fornecer aos utilizadores, servidores, 
tecnologia operacional, ou IoT, acesso seguro a aplicações geridas externamente, incluindo 
aplicações SaaS e websites, independentemente do dispositivo, localização ou rede. A ZIA 
fornece constante inspeção de conteúdo através de Advanced Threat Protection, Cloud 
Firewall , Cloud Sandbox, DLP (etc…), de forma a proteger as organizações, e os seus 
utilizadores, de ameaças externas.  
 

A ZIA garante proteção contra ameaças utilizando uma série de abordagens, incluindo 
diversas camadas de proteção para evitar sofisticados ransomware, phishing, e ataques 
zero-day. Uma vez detetada uma nova ameaça, essa ameaça é bloqueada por todos os 
utilizadores do ecossistema da Zscaler – “Cloud Security Effect”. Uma das soluções usada é 
a Zscaler Cloud Browser Isolation, que permite aos utilizadores não estar ativamente num 
website, mas sim a observar o seu conteúdo a partir dos pixéis (imagem) do mesmo, desta 
forma evitando qualquer malware que possa estar por detrás deste. 
 
 

Secure Private Application Access - Zscaler Private Access 
A Zscalaer Private Access, ou ZPA,  foi concebido para fornecer acesso seguro a aplicações, 
quer alojadas internamente em data centres, ou alojadas em clouds privadas ou públicas. 
De uma certa forma, serve como competidor dos VPNs tradicionais. 
 

A ZPA aplica um mecanismo que gere o acesso a aplicações, independentemente da sua 
localização. Se o acesso é concedido a um utilizador, a solução ZPA liga o dispositivo do 
utilizador apenas à aplicação autorizada sem expor a identidade ou localização do 
aplicativo. Assim, os pedidos não são expostos à Internet, limitando ainda mais a superfície 
de ataque. Isto resulta numa redução de custos e complexidade, oferecendo ao mesmo 
tempo uma melhor segurança e uma melhor experiência do utilizador. 
 
 
 

Experience Management – Zscaler Digital Experience 
Zscaler Digital Experience, ou ZDX, foi concebida para medir a experiência end-to-end do 
utilizador em aplicações-chave da organização, proporcionando uma pontuação de 
experiência digital fácil de compreender para cada utilizador, aplicação e localização dentro 
de uma empresa, algo que tem tornado, os instrumentos de monitorização tradicionais, 
obsoletos com a transição para a cloud. As empresas já não conseguem recolher métricas, 
ou indicadores de desempenho, na rede como podiam quando eram donos desta, e as 
aplicações funcionavam nos seus próprios data centres. Quando um evento está a afetar 
negativamente a experiência do utilizador, a ZDX permite à organização isolar o caminho 
da rede onde este problema foi causado, e determinar se foi a partir de um dispositivo dos 
utilizadores, do Wifi, ou do fornecedor de serviços (Iaas, PaaS ou SaaS). 
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 Demonstração de Resultados  
Receitas: Com um crescimento de 56% no ano fiscal de 2021, a Zscaler apresentou uma 
aceleração do seu crescimento em cerca de 14pp, usufruindo da crescente tendência por 
tanto aumentar os esforços de cibersegurança, como de transitar para a cloud, devido aos 
constrangimentos trazidos pela Covid-19.   
 

Custos das Vendas (22% das vendas): A margem bruta da Zscaler manteve-se em 2021, nos 
78%, não tendo havido uma melhoria de eficiência com o aumento das receitas.  
 

Gastos Operacionais (131% das vendas): A margem operacional da Zscaler continuou a sua 
tendência ascendente, numa altura em que empresa tenta ganhar agressivamente quota 
de mercado. Tendo em conta a competitividade na indústria, largos gastos em marketing e 
compensações são necessários, o que tem resultado numa aceleração superior das 
mesmas, relativamente às receitas. De salientar que os gastos com juros são consequências 
de uma emissão de dívida num valor a rondar os USD 1,000 milhões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fluxos de Caixa 
Stock-based Compensation: Os prémios em ações são derivados financeiros que ficam 
ativados quando o preço da ação atinge um strike definido, permitindo aos funcionários 
comprar, à Zscaler, ações por um valor inferior àquele cotado no mercado. Como as ações 
oferecidas aos colaboradores são um gasto contabilístico, mas não têm um custo associado 
sem ser a diluição da Ownership, o valor destas é deduzido nos FCO. A grande razão para 
o aumento de USD 138 milhões deve-se à apreciação de 114% do valor da ação durante o 
ano fiscal, como pelos incentivos de reter talento e compensar os colaboradores. 
 

Emissão Dívida / Outros:  Em 2020, a Zscaler emitiu cerca de USD 1 150 milhões de dívida 
a 10 anos, a um cupão de 0.125%. Como tal, grande parte foi reencaminhado para 
investimentos líquidos. 
 

Dividendos: A empresa não tem capacidade para distribuir dividendos, tal como não é 
estimada uma política distributiva nos primeiros anos de resultados positivos. 
 

IPO 2018: A março de 2018, a Zscaler conseguiu elevar o seu capital em USD 220 milhões 
com a sua IPO. No total foram vendidas 13,8 milhões de ações a um preço de USD 16. 
Desde então a ação apreciou 726%. 
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Crescimento Receitas yoy Crescimento Gastos Operacionais yoy

DR (USD milhões) 2018 2019 2020 2021

Receitas 190 303 431 673

Custos das vendas 38 60 96 150

Gerais e Admnistração 31 47 74 97

Selling & Marketing 116 170 278 459

I&D 39 62 98 175

Outros gastos -8 -13 -19 0

Gastos Operacionais 217 325 526 880

EBIT -27 -22 -95 -207

Gastos com Juros -2 -7 -1 51

Outros gastos 8 13 19 -1

EBT -32 -28 -113 -257

Impostos 1 1 2 5

Resultado Líquido -34 -29 -115 -262

Resultado por acção - - - -

DR (%) 2018 2019 2020 2021

Receitas 100% 100% 100% 100%

Custos das vendas 20% 20% 22% 22%

Gerais e Admnistração 16% 15% 17% 14%

Selling & Marketing 61% 56% 64% 68%

I&D 21% 20% 23% 26%

Gastos Operacionais 114% 107% 122% 131%

EBIT -14% -7% -22% -31%

Gastos com Juros -1% -2% 0% 8%

Outros gastos 4% 4% 4% 0%

EBT -17% -9% -26% -38%

Impostos 1% 0% 1% 1%

Resultado Líquido -18% -10% -27% -39%

Fonte: Dados da Empresa 

Fluxos de Caixa (USD milhões) 2018 2019 2020 2021

Operacional 17 58 79 202

Resultado Líquido -34 -29 -115 -262

Depreciação e Amortização 8 11 21 36

Stock-Based Compensation 11 46 121 259

Alterações no Fundo de Maneio 53 46 81 46

Outros -21 -17 -29 124

Investimento -178 -162 -1,038 -110

CAPEX -15 -30 -52 -58

Aquisições e Desinvestimentos 0 -11 -40 -41

Outros -163 -120 -947 -11

Financeiro 208 46 1,022 42

Compra e venda de acções próprias 207 46 37 44

Emissão ou Repagamento de Dívida 0 0 985 0

Dividendos 0 0 0 0

Outros 1 0 0 -2

Variação de Caixa 48 -58 63 134

Caixa no início do período 88 136 78 142

Caixa no final do período 136 78 142 276

Fonte: Dados da Empresa 
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 Balanço 
 

Ativos: 

• Caixa e Equivalentes: O valor em caixa que a Zscaler detém está diretamente 
ligado à emissão de dívida em 2020, onde um valor a rondar os USD 1 000 foi 
emitido. 
 

• Não-Correntes: O aumento operacional da empresa também tem forçado a 
uma expansão dos seus ativos imobiliários e também operacionais, como de 
centros de data centres ao longo dos 5 continentes. 

 

Passivos: 

• Deferred Revenue: As receitas diferidas, que dão a indicação dos serviços que 
irão ser fornecidos no curto, ou longo-prazo, aos clientes, divulgam que, em 
2022, um valor que já foi cobrado de USD 571 milhões irá ser prestado. 
 

• Outros: A Zscaler detém cerca de USD 945 milhões em dívida de longo-prazo, 
com maturação a 1 de julho de 2025. Contudo, estas obrigações são 
convertíveis caso o valor da ação ascenda um certo threshold. 

 

 Competidores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Principais Riscos 
Transição para cloud desacelera: A avaliação da empresa está dependente de 
pressupostos rígidos sobre a indústria, principalmente uma transição quase geral do 
mundo corporativo para clouds públicas e privadas. Se esta transição não ocorrer ao ritmo 
expectável (à volta de 25% anualmente até 2025), e as receitas começarem a desacelerar, 
o valor empresarial da empresa irá ser comprometido pelos investidores. Este revés será 
ainda mais complicado de resolver dados os esforços de expansão agressiva que têm vindo 
a pressionar as margens da empresa. 
 

Competição Intensifica: A Zscaler é uma empresa recente que tem, como principal 
objetivo, ganhar quota de mercado às empresas incumbentes. Contudo, como seria 
expectável, empresas como a Palo Alto, Fortinet e Check Point, que controlam uma parte 
significativa da cibersegurança corporativa, já entraram no segmento de cloud security. 
Para além duma nova onda de competição, que se espera vir a intensificar nos próximos 
anos, também é visível a vontade dos clientes em standardizar a sua cibersegurança em 
apenas um único fornecedor. Logo, como estas empresas conseguem assegurar segurança 
de endpoint, IoT, Network e Cloud em apenas um serviço, os clientes podem vir a preferir 
estas marcas, ao invés da Zscaler que se especializa num só. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Dados da Empresa 

Balanço (USD milhões) 2018 2019 2020 2021

Activos 448 604 1,833 2,258

Caixa e Equivalentes 299 365 1,371 1,503

Contas a Receber 62 93 148 257

Edifícios, Máquinas, Equip. 20 41 112 109

Outros Ativos 68 105 203 89

Passivos 208 296 1,349 1,729

Contas a Pagar 41 41 71 129

Dívida 0 0 905 20

Deferred Revenue 164 251 370 571

Outros Passivos 3 4 3 1,009

Total Capital Accionista 240 309 485 529

Total Capital e Passivos 448 604 1,833 2,258

Ticker Name País
Cap. Bolsista (USD 

mm)
P/E 2021E P/E 2022E P/BV YTD ROE ROA

Div. Líq./ 

EBITDA
EBIT Margin P/FCF

NLOK US Equity NORTONLIFELOCK INC UNITED STATES 15,450 15.5 13.4 - 27.8 - 9.5 2.2 40.5 -

ZS US Equity CHECK POINT SOFTWARE TECH ISRAEL 16,683 18.5 17.4 5.2 -5.5 25.2 14.9 -4.2 43.7 25.2

OKTA US Equity OKTA INC UNITED STATES 39,802 - - 51.2 3.7 -58.0 -11.6 - -26.9 -58.0

PANW US Equity PALO ALTO NETWORKS INC UNITED STATES 44,901 63.7 52.5 70.8 29.7 -57.5 -5.2 - -7.1 -57.5

FTNT US Equity FORTINET INC UNITED STATES 51,469 81.6 70.8 49.0 112.2 64.6 11.6 -3.1 19.4 64.6

CRWD US Equity CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A UNITED STATES 63,453 621.7 356.6 61.9 32.7 -21.9 -7.8 - -10.4 -21.9

CHKP US Equity ZSCALER INC UNITED STATES 38,129 589.7 513.5 75.0 39.4 -54.7 -16.5 - -30.8 -54.7

Média exc. Zscaler 160.2 102.1 47.6 33.4 -9.5 1.9 -1.7 9.9 -9.5

 Fonte: Dados da Empresa 
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Fonte: Vídeo Youtube Zscaler – "Zscaler Zero Trust Exchange Explained | 5-min Overview” 
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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. 

 

• 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 Hold/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. 

 

• 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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