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Amadeus IT Group (Ticker: AMS MS) 
  

 Descrição       

A Amadeus IT Group é uma empresa de tecnologia e software líder no ramo de serviços 

para turismo. A empresa presta serviços e soluções operacionais a operadores na 

indústria de turismo como aeroportos, companhias aéreas, cruzeiros, agências de 

turismo. Sediada em Espanha, a Amadeus opera em mais de 190 mercados, tendo 

aproximadamente 16 mil funcionários nos mais de 100 escritórios em todo o mundo. 

A Amadeus registou um aumento de 23% das vendas para EUR 2,7 MM, em 2021. Apesar 

da melhoria nas receitas, a empresa registou prejuízos (EUR -142 M) pelo segundo ano 

consecutivo, devido ao impacto do Covid-19 no setor do turismo.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Modelo de Negócio 

A Amadeus criou em 1987 um inovador GDS (Global Distribution Service), um mercado 

para companhias aéreas e agências de viagens com um sistema de informação de 

horários, disponibilidade, preços, serviços assim como um sistema de processamento de 

transações. Desde então a tecnológica alargou os seus serviços, as suas plataformas são 

agora utilizadas também por hotéis, car rentals, operadores de caminhos de ferro, 

cruzeiros e ferries, outros operadores de turismo e empresas. Para além de GDS, a 

Amadeus passou também a prestar serviços de travel intelligence e gestão de receitas e 

custos de modo a complementar os produtos dos seus clientes. Adicionalmente, a 

empresa oferece soluções de TI para infraestruturas aeroportuárias e de hospitalidade 

para lá de transações. 

 Tese de Investimento 

Líder num mercado em recuperação: O setor do turismo foi um dos mais afetados pela 

pandemia de Covid-19, em 2020 a contribuição do turismo para o PIB mundial caiu para 

USD 4,7 B de USD 9,2 B em 2019 (-49%). O turismo internacional foi o mais afetado como 

os números de chegadas internacionais mostram. Para os próximos anos, as perspetivas 

são de recuperação à medida que as restrições vão aliviando um pouco por todo o mundo 

e em particular na Europa e EUA. Apesar das perspetivas de crescimento, o setor vai 

enfrentar diversos desafios no que concerne a custos, capacidade e novas tendências, 

pelo que os serviços da Amadeus podem ser alavancados para enfrentar este novo 

Preço 57,32

Máx de 52 semanas 66,38

Mín de 52 semanas 48,86

YTD -3,9%

Volume médio diário (M) 948.433

Capitalização bolsista (M) 25.823

Beta 1,26

EPS -0,32

Preço e Performance (Valores em USD)

Ticker MyBolsa/website BiG AMS SM

Ticker BiGlobal Trade AMS SM

Ticker BiGTrader24 AMS SM

Ticker BiG Power Trade AMS SM

P/E Ratio 2022E 40,42

P/BV Ratio 6,66

EV/EBITDA 9,84

Amadeus

Vendas (USD M) 2.670

EBITDA (USD M) 599

Nº de empregados 16.044

ROA 0,3%
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paradigma. A Amadeus é também o maior player no mercado, para além de que impacto 

da pandemia foi mais significativo na concorrência, estando assim mais bem posicionada 

para beneficiar da recuperação. 
 

Boa performance e flexibilidade financeira: Embora toda a concorrência tenha sido 

negativamente afetada pela pandemia, a Amadeus conseguiu ter uma melhor 

performance devido à sua maior flexibilidade e vantagens competitivas. De facto, apesar 

de ter registado prejuízos em ambos os anos (-28,8% e -5,3%, em 2020 e 2021, 

respetivamente), o segundo ano da pandemia foi marcado por uma franca melhoria nos 

resultados. Em 2020 a empresa conseguiu reduzir os custos fixos em EUR 500 M e em 

2021 o aumento das receitas (EUR 496 M) foi quase totalmente transportado para o 

resultado líquido. Nos anos anteriores à pandemia o cenário foi semelhante, uma vez que 

a empresa espanhola superou sempre as margens da Sabre. Em 2018 e 2019, a Amadeus 

registou EBITDA acima de 40% face a margens abaixo de 30% para a Sabre.  
 

Vasta experiência e vantagens competitivas: A Amadeus tem já uma longa experiência 

como GDS, a sua primeira reserva data de 1992 e desde então tornou-se o líder de 

mercado tanto em distribuição aérea como em infraestruturas aeroportuárias. 

Adicionalmente, a empresa tem uma enorme rede de clientes servindo mais de 400 

companhias aéreas e 169 aeroportos em todo o mundo. Consequentemente, a empresa 

beneficia de um profundo conhecimento da indústria que se traduz numa vantagem 

competitiva. De referir que a empresa tem uma taxa de retenção de clientes de 90%. No 

segmento de hospitalidade a Amadeus poderá transferir conhecimento adquirido no 

transporte aéreo e criar valor tanto para os seus clientes como para os seus acionistas. 

Finalmente, a versatilidade de aplicações dos produtos confere ainda um grande potencial 

noutros meios de transporte, alavancando mais uma vez a vasta experiência da empresa. 
  

Novas oportunidades no mercado (NDC, Cloud computing, AI): As atuais estimativas 

indicam que o tráfego aéreo está numa tendência de recuperação. Além da recuperação 

da indústria para valores pré-pandémicos, existem ainda outras tendências das quais a 

Amadeus poderá beneficiar. Nos últimos anos foram desenvolvidas novas tecnologias na 

distribuição aérea como NDC – New Distribution Capabilities – que disponibilizam 

conteúdo personalizado e informações em tempo real, permitindo assim a companhias 

aéreas maximizar as suas receitas. NDC será o novo standard na indústria, sendo que a 

Amadeus foi um dos pioneiros nesta tecnologia e até ao final de 2022 todos os seus 

produtos serão compatíveis com NDC, o que mais uma vez se traduz numa vantagem face 

à concorrência. Por último, a tecnológica tem investido fortemente em R&D (28% das 

receitas), nomeadamente na integração de cloud computing e inteligência artificial de 

modo a tornar os seus produtos mais eficientes.   
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 Principais segmentos 

Soluções TI: A Amadeus desenvolve tecnologia para otimizar core operations de 

aeroportos e companhias aéreas, tanto low-cost como full-service. Entre alguns serviços 

que a Amadeus desenvolve incluem-se soluções biométricas, otimização de receitas, 

planeamento de rede e retalho e merchandising. 

O segmento de soluções TI mantém-se como o maior segmento das receitas. Em 2021, as 

receitas de soluções TI foram de EUR 1 MM, mas encontra-se ainda a 36% do valor de 

2019. No último ano, o segmento cresceu 8,5%, o que revela uma recuperação mais lenta.  

Nos próximos anos tudo indica que será o segmento de TI o principal motor de 

crescimento da empresa, tanto em receitas como em fluxos de caixa, uma vez que 

apresenta melhores margens de EBITDA (63% face a 40% em Distribuição), maior 

versatilidade na sua oferta e mais oportunidades de upselling.  

Distribuição Aérea: segmento GDS (Global Distribution Service) orientado venda de 

produtos de turismo ligado ao transporte aéreo. A Amadeus trabalha tanto com 

fornecedores de viagens, como com companhias aéreas, vendedores de turismo, isto é, 

agências de viagens, agências online, operadores turísticos e empresas.  

Distribuição aérea é o segundo maior segmento da Amadeus, com vendas de EUR 1 MM. 

Nos últimos três anos, as vendas deste segmento tiveram uma queda significativa, tendo 

descido de EUR 1,8 MM em 2019 para EUR 1,1 M em 2021 (58% do nível de 2019). A 

queda foi particularmente significativa em 2020, uma vez que a receita deste segmento 

está muito dependente de receitas de transações, isto é número de bilhetes vendidos. 

Esta performance negativa está associada ao impacto da pandemia no setor do turismo. 

Os confinamentos e restrições à mobilidade levaram a um decréscimo do valor da 

indústria global de turismo em quase 50%, sendo que no que diz respeito ao transporte 

aéreo o continente asiático foi particularmente afetado.  

Em 2021 este foi o segmento que mais cresceu (+66%), relacionado com o aumento de 

reservas, que é esperado que continue a crescer. 

Hospitalidade e Outros:  Hospitalidade e Outros diz respeito a soluções de TI e 

reservações para a indústria de hospitalidade e outros modos de transporte como 

comboio e transporte marítimo. 

Este é o menor segmento com EUR 539 M de receitas, dois terços das receitas do 

segmento em 2019. O peso relativo aumentou face a 2019 devido ao menos acentuado 

decréscimo das receitas de hospitalidade. Entre 2019 e 2021, as vendas caíram um terço, 

um valor mais reduzido relativamente aos restantes segmentos. As receitas de 

hospitalidade têm menor exposição a variações no número de reservas, uma vez que 

estão mais associadas a operações não dependentes de transações. Esta característica do 

segmento poderá estar por detrás da melhor performance relativa deste segmento. 

Apesar da melhor performance face à indústria, em 2021 houve mais uma queda de 

receitas (-8%) contrariamente ao verificado em Distribuição e Soluções TI. As várias 

variantes de Covid-19 que surgiram ao longo de 2021 podem explicar este decréscimo.  
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 Principais mercados  

A Amadeus opera em mais de 190 mercados, onde Europa, Médio Oriente e África é a 

maior região em receitas e operações. 

O impacto da pandemia verificou-se em todos os mercados, no entanto a queda foi mais 

acentuada na Ásia e Pacífico onde as receitas encontram-se a 29% do valor de 2019. É de 

realçar que Ásia foi ainda o único mercado que registou queda de receitas em 2021 (-8%), 

devido a uma política mais restritiva de combate à pandemia. Inversamente, em 2021 as 

vendas em EMEA subiram 42%, enquanto na América cresceram 14%, relativamente ao 

ano anterior.  

Anteriormente à pandemia, o continente americano apresentava os maiores valores de 

crescimento de receitas, um CAGR de 14,5% face a 6,6% na EMEA e 11,8% na Ásia e 

Pacífico, entre 2017 e 2019. Retirando a fator de recuperação do turismo, o continente 

americano apresenta boas perspetivas de crescimento como havia mostrado 

previamente, particularmente em Hospitalidade onde o contrato recentemente fechado 

com Marriott para um upgrade nos serviços contratados terá um importante peso.    
 

 Principais clientes  

A empresa espanhola de tecnologia tem uma vasta rede de clientes espalhada por todo o 

mundo. Essa rede é composta por 169 aeroportos, mais de 400 companhias aéreas, um 

milhão de hotéis, 133 ground handlers, 90 operadores de caminhos de ferro e mais 200 

outros operadores. Os principais clientes encontram-se nos Estados Unidos e na Europa, 

onde a grande maioria dos escritórios da empresa se localizam.  

Entre estes clientes destacam-se as quatro maiores companhias aéreas americanas, a 

American Airlines, Southwest United e Delta, que juntamente representam cerca de 18% 

das receitas da Amadeus. O quinto maior cliente é a Lufthansa com 4% das receitas, 

seguida pela Air-France com 3%, em 2021.  

Em outras áreas do negócio é de salientar que a Marriott International conta já cerca de 

1% das receitas, um valor que se espera superior nos próximos anos dado o 

aprofundamento do contrato fechado em 2021. 

 

 Demonstração de Resultados 

- Vendas reportam crescimento de 22,8%: Após uma queda significativa em 2020 devido 

à pandemia, em 2021 a normalização da situação pandémica e o relaxamento das 

restrições à mobilidade possibilitou um aumento das receitas em mais de 20% face ao 

ano anterior.  

- Margem bruta baixa para 81,5%: O aumento da atividade levou a uma redução da 

margem bruta em 5,8 p.p aproximando-se de valores pré pandémicos, sendo que está 

ainda acima do valor de 2019 em mais de 7 p.p. 

- Margem líquida melhora, mas continua negativa: Em 2021, a Amadeus aumentou a 

margem líquida em 23,5 p.p, ainda assim esse valor encontra-se em terreno negativo 

perto de -5%. A redução em custos com pessoal é o principal fator por detrás desta 

melhoria. 

Fonte: Dados da empresa 

DR (EUR  M) 2019 2020 2021

Vendas 5570 2174 2670

Custo das Vendas 1430 277 495

Margem Bruta 4141 1897 2175

Vendas, G&A 1543 1598 1340

Depreciação 773 829 682

Outra Despesa Operacional 349 241 236

Gastos Operacionais 2665 2668 2258

Lucro Operacional 1475 -771 -83

Gastos com juros e outros 59 102 115

Impostos 306 -256 -61

Lucros de investimentos (ganhos) -3 10 5

Resultado Líquido 1113 -626 -142

Fonte: Dados da empresa 
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 Fluxos de Caixa  

- Recuperação de fluxo de caixa operacional: Em 2021 já se observou uma recuperação 

de Fluxos de Caixa Operacionais (EUR 813 M) associados a poupanças em custos fixos e 

ao influxo de Net Working Capital devido à queda da atividade  

- Desaceleração do investimento: Investimento em Capex reduziu devido a menor 

capitalização em R&D, o que se traduziu num aumento de FCF para EUR 137 M, depois 

de ajustes do programa de redução de custos. 

- Dividendos adiados: Devido ao impacto da pandemia, a empresa adiou o pagamento de 

dividendos pela primeira vez desde 2011 de modo a garantir liquidez para 

investimentos. 

- Emissão de ações: Em abril de 2020 a empresa procedeu a um aumento de capital de 

EUR 750 M para melhorar a posição de liquidez. Este aumento foi acompanhado de uma 

emissão de dívida convertível no mesmo valor. 

 

 Balanço 

- Redução de divida: Depois de um aumento significativo da dívida em 2020, a empresa 

diminuiu esse valor em EUR 684 M em 2021, sendo ainda superior a valores de 2019. 

- Redução de caixa: Apesar da grande variação na dívida nos últimos dois anos, a caixa 
acompanhou essa evolução, pelo que a dívida líquida manteve-se estável perto dos EUR 
3 MM. 

- Dívida de baixo custo apesar de curta maturidade: A dívida da empresa apresenta 

maturidade média baixa de apenas 3,3 anos, contudo a média ponderada do custo dessa 

dívida é de 1,8%. 

 

 Earnings Call (1ºT de 2022)  

Ucrânia 

“Estamos preocupados com a situação como toda a gente. Em termos de relevância da 

Rússia e Ucrânia nos nossos números, essa é pequena em termos de exposição das 

receitas.”  

 

Inflação e Preços 

“Os contratos permitem-nos ajustar os preços à inflação. Se a inflação persistir teremos 

de ajustou os preços, mas não será em todo o lado.” 

 

R&D 

“A nossa atividade de R&D já está a acelerar. Em 2020 anunciamos a priorização de 

investimento para os projetos mais estratégicos. Temos acelerado a migração para a cloud 

pública, na nossa plataforma NDC para hospitalidade e na digitalização de soluções TI de 

aeroportos.”  

 

 

 

Fonte: Dados da empresa 

Fluxos de Caixa (EUR M) 2019 2020 2021

Operacional 1767 -930 813

Resultado Líquido 1113 -625 -142

Depreciação e Amortização 773 829 682

Alterações Fundo de Maneio -95 11 168

Outros -24 -1145 105

Investimento -839 -554 -468

Edifícios, terrenos e maquinaria -93 -42 -42

Aquisição Ativos Intangíveis -643 -458 -416

Aquisição de Subsidiárias -46 -36 2

Outros -57 -17 -12

Financeiro -934 2499 -779

Variação da dívida -379 2140 -669

Recompra de ações -10 710 -38

Dividendos -506 -241 0

Outros -38 -109 -73

Impacto Cambial 4 -23 9

Variação de Caixa -1 993 -426

Caixa no final do período 561 1554 1128

Fonte: Dados da empresa 

Balanço (EUR M) 2019 2020 2021

Activos 10 401 11 769 11 182

Caixa e Equivalentes  575 2 476 1 822

Contas a receber  530  430  442

Goodwill e Ativos Intangíveis 7 849 7 487 7 569

Ativos tangíveis  432  348  279

Outros 1 015 1 029 1 070
Passivos 6 604 8 014 7 437

Dívida 3 574 5 664 4 980

Passivo Contratado  484  421  444

Contas a pagar  801  583  735

Outros Passivos 1 745 1 347 1 279
Total Capital Acionista 3 797 3 755 3 745

Total Capital e Passivos 10 401 11 769 11 182
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 Equipa de Gestão 

Luis Maroto (CEO & President):   

- Luis Maroto é CEO e Presidente desde 2011, foi brevemente Deputy CEO e antes de 

assumir a pasta de CEO, Maroto foi de 2003 a 2009 CFO, sendo responsável pela 

organização financeira da empresa assim como pela primeira OPI. Já como CEO, voltou 

a ser instrumental na segunda OPI da Amadeus em 2010. 

- Juntou-se à Amadeus em 2000 como Diretor de Marketing Finance, tendo tido um papel 

importante na organização comercial da empresa durante a expansão internacional ao 

supervisionar o controlo financeiro e estratégico das subsidiárias.  

- Antes de ingressar na Amadeus, Luis Maroto trabalhou no Bertelsmann Group onde 

desempenhou diversos cargos de gestão.  

- Completou um MBA na IESE Business School, uma Licenciatura em Direito na 

Universidad Complutensede Madrid, assim como várias pós-graduações na Harvard 

Business School e INSEAD. 

 

Till Streichert (CFO):  

- Till Streichert juntou-se à Amadeus em 2015, como responsável pela gestão financeira 

do grupo. Till tem mais de 20 anos de experiência em processos de transformação 

financeira e operacional. 

- Antes de integrar a Amadeus, Till teve uma passagem de 12 anos no Grupo Vodafone 

desempenhando cargos financeiros e foi ainda CFO da empresa de telecomunicações 

Sul-africana Vodacom Group. 

- Streichert começou a sal carreira na Deutsceh Telekom na Alemanha e Reino Unido, 

tnedo ainda trabalhado como consultor na Boston Consulting Group.  

- Till Streichert completou um doutoramento no Leibniz University Hannover. 

 

Christophe Bousquet (CTO & Senior VP): 

- Christophe é Senior VP e CTO da Amadeus, sendo responsável por R&D e soluções TI 

para companhias aéreas. 

- Integrou a Amadeus em 1990, tendo desempenhado desde então vários cargos no 

segmento de transporte aéreo.  

- Bousquet foi ainda engenheiro de software na Syseca e na Control Data France antes de 

se juntar à Amadeus. 

- Graduou-se na Universidade Francesa de Toulouse. 

 

 Aquisições e Vendas 

O grupo de tecnologia tem sido ativo no departamento de M&A com o intuito de melhorar 

a sua oferta de produtos ou de modo a adquirir tecnologias específicas. 

Perez Informatique (2010): Em 2010, a Amadeus comprou a Perez Informatique S.A, uma 

empresa francesa de desenvolvimento de software de administração e gestão para 

agências de viagem. O valor do negócio não foi anunciado. 

  

Christophe Bousqeut 

Luis Maroto 

Till Streichert 
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Newmarket International (2013): A Newmarket desenvolve software para a indústria de 

hospitalidade e entretenimento. Em 2013, a Amadeus comprou a Newmarket à Court 

Square, uma empresa de Private Equity num negócio de USD 500 M. Este negócio visou 

melhorar as capacidades da Amadeus no segmento de hospitalidade, que tem sido um 

dos grandes objetivos da empresa nos últimos anos. 

Itesso BV (2015): A Amadeus adquiriu, em 2015, a Itesso BV. A Itesso desenvolve e opera 

sistemas baseados em cloud para gestão de propriedades. A tecnológica espanhola 

pretendia integram a tecnologia da Itesso na sua gama de produtos. Os detalhes da 

operação não foram divulgados. 

Pyton Communication Services BV (2015): A Pyton, um operador multicanal de turismo 

neerlandês, foi adquirida pela Amadeus IT Group. Com esta operação, a Amadeus 

procurou complementar a sua experiência no segmento de lazer. Os detalhes da operação 

não foram divulgados. 

Navitaire LLC (2016): A Amadeus comprou a Navitaire, uma empresa de sistemas de 

software para gestão de companhias aéreas pela cloud baseada nos Estados Unidos. O 

negócio foi fechado em 2016 por USD 830 M. A compra da Navitaire serviu para melhorar 

a oferta de serviços a companhias Low-Cost e Híbridas e assim servir todos os segmentos 

do mercado. 

TravelClick Inc. (2018): Em 2018, a Amadeus adquiriu a TravelClick por USD 1,5 MM à 

Thoma Bravo LLC, uma empresa de Private Equity. A TravelClick era um operador de 

software de reservas para hotéis.  Esta operação serviu mais uma vez para completar a 

oferta de serviços à indústria hoteleira. 

ICM Airport Technics (2019): A ICM Airport Technics era uma empresa australiana de 

soluções para serviços self-service de bagagens. A Amadeus adquiriu a ICM em 2019 por 

um valor não divulgado que vou integrada na divisão de Airport IT da Amadeus.  

Sky Suite (2020): Em 2020 a Amadeus completou a sua mais recente aquisição ao comprar 

o software de network planning da Optym, o Sky Suite. A Optym continuou a operar as 

restantes áreas de negócio e o valor do negócio não foi divulgado. 

 Relative Valuation 

O atual contexto do mercado é ainda muito influenciado pelos impactos da crise 

pandémica que o setor do turismo viveu nos últimos anos. Ainda assim, a Amadeus tem 

registado uma recuperação mais rápida e métricas positivas face ao principal concorrente, 

a Sabre. Desta forma, o dinheiro gerado é já suficiente para cobrir o investimento (Fluxo 

de Caixa Operacional / CAPEX de 18,5 vs. -7,8 na Sabre), enquanto a Sabre ainda não é 

capaz.  

 

 

Fonte: BiG Research 
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 Riscos 

A Amadeus apresenta uma grande exposição à indústria de turismo e transporte aéreo, 

pelo que os riscos associados à empresa estão também relacionados com esta indústria. 

Inflação: Uma tendência inflacionista poderá afetar negativamente a empresa devido a 

um decréscimo de receitas de transações associado a uma possível redução do número 

de passageiros e reservas caso se verifique uma queda do poder de compra das famílias. 

Neste contexto o custo do petróleo será um dos principais fatores, tendo em conta a 

crescente pressão para um embargo ao crude russo e a maior exposição da empresa ao 

mercado europeu. 

Recessão: Depois de uma queda acentuada dos resultados da empresa devido à paragem 

do setor do turismo durante a pandemia, uma recessão económica poderá atrasar a 

recuperação do número de passageiros e, consequentemente, dos resultados da 

empresa. Após a crise económica de 2008 verificou-se uma queda do número de 

passageiro aéreos, particularmente no que diz respeito a viagens de negócios que tem 

também sido o segmento que mais tem atrasado a recuperação do transporte aéreo.  

Assim, na eventualidade que os receios de uma recessão no Ocidente se tornem reais, é 

esperado que a recuperação que tem sido feita em termos de receitas na Europa e 

América possa recuar, adiando desta forma o retorno à normalidade para a Amadeus. 

Agravamento da pandemia: Em grande parte do Ocidente está já em marcha o regresso 

à normalidade no que concerne às restrições associadas ao Covid-19. Na Ásia, e 

particularmente a China, este ainda não é o caso como dado a entender pelos agressivos 

confinamentos em Xangai. A Ásia é também a região onde a recuperação das receitas está 

mais atrasada, abaixo de 30% do valor de 2019. Consequentemente, um agravamento da 

situação pandémica poderá pôr em causa o crescimento do mercado asiático, o que 

afetará a situação financeira da empresa.   

Tendências Mundiais: A pandemia trouxe grandes mudanças ao mundo das viagens e do 

trabalho, assistimos ao crescimento de soluções de videoconferência como Zoom e 

Microsoft Teams que prometem alterar os planos a muitas empresas relativamente à 

prática de viagens de negócios. De acordo com um inquérito da BCD Travel, 60% dos 

gestores inquiridos acreditam que haverá menos viagens de negócios após a pandemia. 

Os passageiros em negócios representam apenas 12% do total de passageiros, no entanto 

representam até 75% das receitas para algumas companhias aéreas. Assim, a adoção de 

tecnologias de videoconferência afetará a Amadeus não só na vertente de distribuição 

aérea como também nas vendas de corporate. Ainda no contexto de tendências mundiais, 

as crescentes tensões geopolíticas entre o Ocidente e Rússia e China poderão resultar no 

processo de Desglobalização, o que mais uma vez afetará o transporte aéreo e a Amadeus.  

Riscos Operacionais: Existem ainda outros riscos associados com as operações da 

empresa. Temos primeiramente, o risco de as companhias moverem este tipo de serviços 

in-House com o intuito de melhorar margens devido à intensa concorrência entre 

companhias aéreas, utilizando as suas redes de vendas ao invés da Amadeus. Existe ainda 

o risco da concorrência, uma vez que é um mercado onde fatores como preço e 

funcionalidades desempenham um papel decisivo na escolha do serviço a escolher, ou 

seja, se a Amadeus não continuar competitiva nestes campos corre o risco de perder 

liderança de mercado.  
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  ESG  

A Amadeus tem já várias credenciais de sustentabilidade, fazendo parte do Dow Jones 

Sustainability Indices (DJSI) pelo décimo ano consecutivo, tendo ainda sido integrada na 

lista Europe’s Climate Leaders 2021 do Financial Times, que integra as empresas que mais 

reduziram as emissões de gases efeito de estufa entre 2014 e 2019. 

Ambiental 

A Amadeus tem um sistema de gestão ambiental que mede e melhora as práticas da 

empresa em áreas de consumo de energia, emissões de CO2, consumo de papel, uso de 

água e economia circular. 

- Consumo de energia: Várias práticas de poupança de eletricidade desde substituição de 

lâmpadas, utilização de sensores e inclusão de cláusulas energéticas em contratos com 

fornecedores. 

- Emissões de CO2: Uso de energia de fontes renováveis nos Centros de Dados pouparam 

22 mil toneladas de CO2 em 2021. 

- Consumo de Papel: Práticas de poupança de papel desde utilização de papel reutilizado, 

sistema de cartões para imprimir e reconfiguração de impressoras para poupar tinteiros. 

- Consumo de água: Sensores para otimizar consumo de água, rega gota-a-gota e 

eletrodomésticos mais eficientes. 

- Produção de água: Infraestrutura para classificação de desperdício e eliminação de 

plásticos descartáveis. 

- Programa Floresta Amadeus, em que mais de 16000 árvores foram plantadas. 

Desde 2018 as emissões de CO2 reduziram de 48217 toneladas para 13728 toneladas em 

2021. 

Social 

- Investimento de EUR 2,3 M na comunidade, em 146 projetos; 

- Programa de Bolsas Escolares; 

- Programa de Voluntariado destinado a funcionários; 

- Apoio a 83 ONG’s; 

- Parceira para melhorar o impacto de turismo em PME’s e Start-Ups; 

Governo 

- Forte reporte de impacto ambiental (Score máximo); 

- Objetivo que 40% de novos membros do conselho de administração sejam mulheres. 

Atual composição já é superior ao objetivo. 

- Apenas 2 dos membros do conselho de administração não são independentes; 
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Fonte: BiGlobal Trade (partner Saxo Bank); BiG Research 

 

Glossário de termos financeiros 
 
EPS: resultado líquido atribuível aos 
acionistas dividido pelo número total 
ações ordinárias em circulação.  
 
EBITDA: lucros antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização. Constitui uma 
métrica de avaliação da performance 
operacional de uma empresa. 
 
ROA: rácio entre o resultado líquido e os 
ativos totais. 
 
ROE: rácio entre o resultado líquido 
atribuível aos acionistas e o capital 
próprio total. 
 
D/E: rácio entre o passivo total e o capital 
próprio total da empresa, ambos em 
valores contabilísticos.  
 
Net Debt/EBITDA: rácio entre o montante 
de dívida líquida e o EBITDA. 
 
Dividend Yield: Rácio entre o mais 
recente dividendo anunciado anualizado 
e o preço de mercado da ação. 
 
P/E: rácio entre o preço de mercado e o 
resultado líquido da ação. 
 
EV/EBITDA: rácio entre o valor de 
mercado da empresa e o EBITDA dos 
últimos 12 meses. 
 
EV/Sales: rácio entre o valor de mercado 
da empresa e o total de receitas dos 
últimos 12 meses. 
 
MoM: comparação com o mês anterior. 
 
YoY: comparação com o mesmo período 
do ano anterior. 
 
Est: estimativa. 
 
B: biliões. 
 
MM: mil milhões. 
 
M: milhões. 
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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. 
 

 

DISCLAIMER  

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 
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