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Ryanair (Ticker: RYA LN) 
  

 Descrição        
A Ryanair é uma companhia aérea low-cost que opera essencialmente na Europa e foca-
se na oferta de rotas de curta distância. A sua frota (mais de 450 aviões) é 
maioritariamente composta por aviões Boeing 737-800, porém, ao longo dos próximos 
anos, a empresa vai renová-la com aviões Boeing 737-Max. A Ryanair tem capacidade 
para operar em mais de 2,1 mil rotas dispersas por mais de 240 aeroportos. O objetivo 
da empresa é oferecer voos de baixo custo sem comprometer os pontos essenciais de 
uma viagem (não haver atrasos e não haver bagagens perdidas). De forma a providenciar 
preços baixos, a companhia aérea tem um controlo muito rígido sobre os custos, 
adotando um modelo de negócio muito similar ao da homóloga norte americana 
Southwest Airlines. A Ryanair cota na London Stock Exchange com uma avaliação perto 
de EUR 16 mil milhões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tese de Investimento 
Boeing 737-MAX: A companhia aérea vai renovar e expandir a sua frota com o novo 
modelo Boeing 737-Max. Este, não só tem uma capacidade 4% superior (mais lugares), 
como consome -16% combustível que o modelo antecessor. Atualmente, a Ryanair tem 
210 unidades encomendadas. 

 
Geração de Fluxos de Caixa: Ao longo dos últimos anos, a Ryanair tem conseguido gerar 
fluxos de caixa operacionais mais do que suficientes para cobrir as suas necessidades de 
manutenção e de crescimento (no ano passado a FCF yield rondou os 3%). É certo que 
em 2021 tal não irá acontecer, porém, assim que a suas operações estabilizarem, a 
capacidade de geração de fluxos de caixa operacionais irá agir de forma concordante. 

 
 

 

Ticker Site BiG RYA

Ticker BiGlobal Trade RYA

Ticker BT24 RYA

Ticker BiG Power Trade RYA

P/BV Ratio 3,20

EV/EBITDA 42,75

Ryanair

Preço 14,16

Máx de 52 semanas 17,10

Mín de 52 semanas 8,05

YTD -14,0%

Volume médio diário (mn) 1.067.870

Capitalização bolsista (mn) 15.965

Beta 1,23

Dividendo 0,29

EPS -0,19

Preço e Performance (Valores em EUR)

Comprar 18

Manter 6

Vender 2

Consenso de analistas (últimos 12m)

Vendas (EUR mn) 8.495

EBITDA (EUR mn) 1.876

Nº de empregados 17.942

ROA -6,2%

ROE -16,1%

D/E 89,8%

Informação Financeira

Scheduled 
66%

Ancillary 
34%

Vendas

Fonte: Statista 
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Controlo de custos: A Ryanair opta por operar preferencialmente em aeroportos 
secundários de forma a evitar as altas tarifas dos principais aeroportos bem como o 
elevado tráfego que pode causar atrasos. Devido à elevada eficiência enquanto o avião 
está “parado” (aterragem, limpeza, boarding, etc.), o tempo entre dois voos sucessivos é 
de apenas 30 minutos (média). Para além disso, ao usar um número muito limitado de 
modelos, a empresa consegue poupar custos nos treinos dos pilotos e na manutenção 
dos aviões. Por fim, devido à sua estrutura flexível, a Ryanair é capaz de adaptar as rotas 
de acordo com a procura. Todos estes fatores agregados permitem à Ryanair construir 
uma estrutura de custos bem mais competitiva do a concorrência (como demonstra o 
gráfico abaixo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Balanço: A Ryanair está a enfrentar a crise atual com um dos balanços mais robustos do 
setor europeu. No final de setembro, a dívida líquida da empresa era inferior a EUR 1 mil 
milhões. Para além de contrair pouca dívida, a companhia aérea tem também um nível 
de liquidez saudável. Estes dois fatores levam a crer que a Ryanair irá conseguir 
atravessar a crise atual sem que a sua subsistência seja posta em causa (algo que nem 
todas as companhias aéreas europeias podem mencionar). 
 
Oportunidades pós-Covid: Agregando vários dos pontos mencionados anteriormente, a 
empresa encontra-se numa posição privilegiada para aumentar a sua cota de mercado 
assim que a pandemia estiver controlada. Contrariamente à Ryanair, várias companhias 
aéreas tiveram de fazer um corte significativo nas suas frotas e recorrer a ajudas do 
estado para conseguir sobreviver. Deste modo, nem todas vão dispor de liquidez para 
poder recuperar e voltar a crescer rapidamente. 
 
Brexit: A empresa não antecipa um impacto económico significativo nas suas operações 
com a saída do Reino Unido da União Europeia. 
 
Recompensa aos acionistas: A Ryanair não tende a distribuir dividendos, porém as 
recompras de ações são regulares. Nos últimos 3 anos, entre 2018 e 2020, a empresa 
recomprou em média mais de EUR 650 milhões em ações anualmente. Contudo, de 
forma preservar liquidez, a empresa interrompeu o programa devido à pandemia, algo 
deve ser levantado assim que as operações estabilizarem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

EUR / passageiro Ryanair Wizz EasyJet Norwegian Lufthansa

Staff 7 6 10 19 55

Aeroporto e bagagens 8 11 22 19 9

Mudanças de rota 5 5 5 7 0

Manutenção 7 14 9 28 17

Marketing e vendas 4 3 7 14 20

Total 31 39 53 87 101

%> Ryanair - 26% 71% 181% 226%

Fonte: Dados da empresa 
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Demonstração de Resultados 
- Vendas: é dividida em receitas com voos (66%) e receitas auxiliares (34%). 
- Gastos operacionais: combustível é o maior gasto operacional (33% das vendas) 

seguido dos custos com aeroportos (13%). Já os gastos com pessoal representam 
13% das vendas e os custos com rotas outros 9%. 

- Gastos Financeiros: esta medida aumentou bastante em 2020, uma vez que devido 
à paralisação dos aviões em março, a Ryanair assumiu perdas nos contratos de 
hedge ao petróleo na ordem dos EUR 400 milhões. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fluxos de Caixa 

- Sem surpresa, face à crise pandémica em que vivemos, a Ryanair não irá conseguir 
gerar um fluxo de caixa positivo (FCF) no ano fiscal de 2021. O ano presente é uma 
completa exceção à regra, uma vez os fluxos gerados pelas operações da empresa 
têm sido sucessivamente mais do que suficientes para cobrir as necessidades de 
investimento (tal como ilustra o gráfico abaixo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A companhia aérea não tem hábito de distribuir dividendos, apenas o faz 

esporadicamente. Nos últimos anos, distribuiu apenas em 2012, 2014 e em 2015. 
- No início do ano fiscal de 2021, de forma a preservar liquidez, a empresa 

interrompeu o programa de recompra de ações, algo que não fazia há mais de 10 
anos. Nos últimos 3 anos, a Ryanair recomprou em média mais de EUR 650 milhões 
em ações anualmente. Assim que as operações normalizarem espera-se que a 
empresa retome as recompras. 

 

 Balanço 
- No final da primeira metade do ano fiscal, a Ryanair detinha EUR 4,5 mil milhões em 

caixa e equivalentes.  
- O maior componente do balanço é, sem surpresas, os ativos fixos da empresa 

(maioritariamente os aviões ao preço de compra) com um valor de EUR 9,3 mil 
milhões.  

- A dívida no final de setembro ascendia a EUR 5,4 mil milhões, dos quais se 
retirarmos o valor em caixa, sobra uma dívida líquida de EUR 0,9 mil milhões. A 
Ryanair está a enfrentar atual crise pandémica com um balanço muito robusto. 

Resultados (EUR mi) 2018 2019 2020

Receitas com voos 5134 5301 5566

Receitas auxiliares 2017 2396 2928

Receitas 7151 7697 8494

Combustível 1903 2427 2762

Custos com aeroportos 939 1026 1140

Custos com pessoal 739 945 1106

Custos com rotas 702 723 736

Depreciação 561 635 748

Marketing e vendas 410 459 578

Manutenção 148 177 256

Aluguer de aviões 82 66 38

Outros - 224 -

Gastos Operacionais 5484 6682 7367

EBIT 1667 1016 1127

Gastos financeiros 56 68 457

EBT 1611 948 670

Impostos 161 63 22

Resultado Líquido 1450 885 649

Resultado por acção 1,22 0,77 0,58

Fluxos de Caixa (EUR mi) 2018 2019 2020

Operacional 2233 2020 1994

Resultado Líquido 1450 885 649

Depreciação e Amortização 561 641 748

Outros 222 495 597

Investimento -720 -1003 -918

Edifícios, terrenos e maquinaria -1471 -1547 -1196

Outros 751 544 278

Financeiro -1223 -855 -287

Variação da dívida -394 -323 342

Retorno ao accionista -829 -532 -581

Outros - - -49

Impacto Cambial 0 0 151

Variação de Caixa 290 163 940

Balanço (EUR mi) 2019 2020 1H21

Activos 13251 14747 14683

Caixa e Equivalentes 3195 3764 4502

Contas a receber 60 68 33

Imóveis, Maquinaria 9030 9438 9266

Activos Intangíveis & Goodwill 146 146 146

Outros Activos 820 1332 736

Passivos 8036 9832 9706

Dívida de Curto Prazo 309 382 1870

Dívida de Longo prazo 3335 3583 3502

Contas a pagar 574 1368 1391

Custos diferidos 2992 2589 1708

Outros Passivos 826 1910 1236

Total Capital Accionista 5215 4915 4979

Total Capital e Passivos 13251 14747 14685

Fonte: Dados da empresa 
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DR % Vendas 2020

Receitas com voos 66%

Receitas auxiliares 34%

Receitas 100%

Combustível 33%

Custos com aeroportos 13%

Custos com pessoal 13%

Custos com rotas 9%

Depreciação 9%

Marketing e vendas 7%

Manutenção 3%

Aluguer de aviões 0%

Gastos Operacionais 87%

EBIT 13%

Gastos financeiros 5%

EBT 8%

Impostos 0%

Resultado Líquido 8%
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  Últimos Resultados 
 
1º Semestre do ano fiscal de 2021 (abril a setembro) 
- Vendas: As vendas nos primeiros 6 meses do ano fiscal caíram -78% yoy para EUR 

1,2 mil milhões e o tráfego recuou -80% yoy. 
- Resultado Líquido: Na primeira metade do ano as perdas ascenderam a EUR -197 

milhões (vs EUR 1,15 mil milhões de lucros no período homólogo). 
- Guidance: 

o Para o ano fiscal de 2021, a empresa espera transportar 38 milhões de 
passageiros.  

o As perdas na segunda metade do ano deverão ser superiores à da primeira 
metade. 

o Durante o período de inverno, a empresa espera oferecer uma capacidade 
de apenas 40% (vs período homólogo). 

- 737 Max: Até ao verão a empresa espera receber 30 aviões 737 Max.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liquidez: Para fortalecer a liquidez do balanço, a Ryanair já emitiu EUR 400 milhões em 
ações, emitiu uma obrigação de EUR 850 milhões e pediu um empréstimo ao Banco de 
Inglaterra no valor de GBP 600 milhões. 
 
Atualização em janeiro de 2021 
- Passageiros: a previsão anual (FY2021) do número total de passageiros 

transportados foi revista em baixa de 35 milhões para 30 milhões. Relativamente a 
janeiro, a empresa espera transportar apenas 1,25 milhões de passageiros. 

- Capacidade: corte significativo a partir do dia 21 de janeiro, no entanto, tal não irá 
ter um impacto significativo nas perdas referentes ano fiscal de 2021. 

 

 Conference Call (1º Semestre de 2021: Final de setembro de 2020) 
 
Gestão entre capacidade vs ocupação no avião? 
“Ao longo deste período de crise temos tentado operar com uma ocupação média de 
70% (break-even). Se acharmos que 70% não é atingível, reduzimos a capacidade de 
forma a atingir esse valor.” 
 
Plano de crescimento? 
“Ainda não anunciamos um plano detalhado porque ainda estamos em negociações com 
vários aeroportos. Os próprios ainda não sabem exatamente a capacidade que vão ter no 
fim da pandemia. Várias companhias aéreas como Lufthansa e Air France-KLM reduziram 
as frotas entre 25% a 30%, e tão cedo não vão conseguir crescer rapidamente. Irá haver 
várias oportunidades para explorar os espaços vazios deixados pelos competidores. De 
forma flexível, vamos procurar trabalhar com os aeroportos com maior capacidade de 
recuperação.” 
 
Custo por passageiro no futuro? 
“Não temos um valor exato em mente, mas será certamente mais baixo do que no 
passado. Os salários estão mais baixos, menos custos de manutenção, menos custos nos 
aeroportos, etc.” 

Fonte: Dados da empresa 
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Nº Passageiros  

 

1ºS 2020 1ºS 2021 YoY %

Passageiros (mi) 85,7 17,1 -80%

Ocupação (%) 96% 72% -25%

Vendas (EUR mil mi) 5,39 1,18 -78%

Custos Op. (EUR mil mi) 4,1 1,35 -67%

R. Líquido (EUR mil mi) 1,15 -0,20 -

Fonte: Dados da empresa 

 

2019 2020

Dezembro 11,2 1,9

Novembro 10,9 2,0

Outubro 13,8 4,1

Setembro 14,1 5,1

Agosto 14,9 7,0
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 Equipa de Gestão 
Michael O’Leary (CEO):  
- O’Leary foi nomeado CEO da Ryanair em 1994 e tem assumido a função desde 

então. Michael O’Leary foi o grande responsável por reformular o negócio da 
Ryanair (seguindo o exemplo da Southwest Airlines) e em transformar a empresa na 
maior companhia aérea europeia.  

- Para além de CEO da empresa acumula o cargo de CEO da Ryanair Holdings. 
- Iniciou a carreira como auditor na KPMG onde conheceu o fundador da Ryanair, 

Tony Ryan. 
- Gradua-se em Economia em Dublin na Trinity University. 
- Michael O’Leary é também conhecido pelas suas afirmações fortes, nomeadamente 

sobre competidores, sindicatos e políticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neil Sorahan (CFO): 
- Neil Sorahan assumiu o cargo de CFO em 2014, transitando de diretor financeiro da 

empresa. Antes disso, assumiu também a gestão do departamento de tesouraria do 
grupo. 

- Antes de juntar-se à companhia aérea, Sorahan assumiu vários cargos financeiros e 
de tesouraria no CRH, grupo internacional no setor de construção (entre 1992 e 
2002). 

 
 
 
 
Stan McCarthy (Chairman): 
- Stan McCarthy assumiu o cargo de diretor da Ryanair em 2017 e de Chairman não 

executivo em 2020 (junho). 
- Antes de ingressar na Ryanair, McCarthy comandou o Kerry Group como CEO entre 

2008 e 2017, tendo passado anteriormente por vários cargos financeiros, vice-
presidente de vendas e marketing nos EUA (1991), presidente da região da América 
do Norte (1996) e Diretor do grupo (1999). 
 

 
 
 

Neil Sorahan 

Stan McCarthy 

GlassDoor Review 

Michael O’Leary 

Fonte: Dados da empresa 

 

Ano Fiscal Base Bonús Ações Total

2018 1,06 - 1,25 2,31

2018 1,06 0,77 1,55 3,38

2020 0,5 0,49 2,51 3,5
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 Segmentos 
A Ryanair divide as suas vendas em duas fontes distintas (Scheduled vs. Ancillary). O 
primeiro é composto essencialmente pelas receitas geradas pelas vendas dos bilhetes. Já 
o segundo, agrega o que é secundário (“extras”), desde a bagagem, prioridade no 
embarque, escolha do lugar, vendas durante o voo, seguro de viagem, etc. No final do 
ano fiscal de 2020, as vendas de bilhetes representaram 66% das vendas (vs 34% 
Ancillary). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se pode verificar pelo gráfico anterior, as vendas de Ancillary tem sido o grande 
catalisador de crescimento da empresa. Nos últimos 3 anos, enquanto o crescimento 
anual das vendas de “extras” tem rondado os +20%, na venda de bilhetes o crescimento 
foi de +5%. Agregando o total, em média, as vendas cresceram +9% por ano, nesse 
período. Dado o impacto profundo da pandemia no setor de aviação, espera-se que no 
ano fiscal de 2021 as vendas da empresa recuem significativamente. 
 
 
Sendo uma empresa muito dependente do turismo, as vendas tendem a reportar uma 
sazonalidade bastante evidente. Neste caso, localizando-se essencialmente na Europa, a 
“época alta” tende a verificar-se nos meses de verão (o corresponde ao segundo 
trimestre). Contrariamente, os meses de inverno representam a “época baixa”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal como é visível no gráfico anterior, a crise pandémica provocou uma forte quebra no 
tráfego aéreo europeu (e mundial). A redução foi de tal forma drástica que as vendas da 
empresa decresceram mais de 95% yoy no primeiro trimestre (do ano fiscal de 2021). 
Apesar de uma recuperação gradual nos meses seguintes, no segundo trimestre 
verificou-se uma queda superior a 60% yoy. 
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 Margens 
 
Com o aumento da competitividade no setor, a “guerra” de preços intensifica-se. Desta 
forma, as companhias aéreas tendem a diminuir os preços para atrair clientes. Em 2020, 
cada passageiro da Ryanair pagou em média EUR 37 pelo bilhete (sem incluir “extras”), 
quando em 2016 esse valor era de EUR 47. De forma a compensar esta redução, a 
Ryanair tem-se focado no aumento de receitas de Ancillary (desde 2016 aumentaram de 
EUR 15 para EUR 20). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Em 2019, a margem operacional caiu de 23% para 13%, tendo a despesa operacional 
aumentado 22% yoy no ano em questão. A Ryanair atribui esses aumentos 
essencialmente ao crescimento das operações do grupo. Concretamente, os custos por 
passageiro que mais cresceram foram os seguintes:  
- Combustível: +17% yoy sobretudo devido ao aumento dos preços. 
- Custos com pessoal: +22% yoy muito devido ao aumento do salário dos pilotos e 

aumento do número de engenheiros. 
- Marketing, distribuição & outros: +22% yoy devido ao aumento das compensações 

distribuídas (EU261) associadas aos voos cancelados (greves). 
- Manutenção, materiais e reparações: +18% yoy devido ao aumento dos custos de 

manutenção de aviões mais antigos provocado pelo atraso na renovação da frota. 
O custo médio por passageiro cresceu +12% yoy, sendo que os custos com combustível 
cresceram +17% vs os custos excluindo combustíveis cresceram +9% yoy. 
No ano fiscal de 2020, os custos operacionais mantiveram uma proporção (relativamente 
às vendas) similar ao do ano anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da empresa 
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Evolução Margens

Margem EBITDA Margem Lucros

DR % Vendas 2018 2019 2020

Receitas com voos 72% 69% 66%

Receitas auxiliares 28% 31% 34%

Receitas 100% 100% 100%

Combustível 27% 32% 33%

Custos com aeroportos 13% 14% 13%

Custos com pessoal 10% 13% 13%

Custos com rotas 10% 10% 9%

Depreciação 8% 8% 9%

Marketing e vendas 6% 7% 7%

Manutenção 2% 2% 3%

Aluguer de aviões 1% 1% 0%

Gastos Operacionais 77% 87% 87%

EBIT 23% 13% 13%

Gastos financeiros 1% 1% 5%

EBT 23% 12% 8%

Impostos 2% 1% 0%

Resultado Líquido 20% 11% 8%

Custo Médio Pass. (EUR) 2018 2019 YoY % 2020 YoY %

Combustível 14,6 17,1 17% 18,6 9%

Preço Médio por Litro 0,44 0,47 8% 0,54 15%

Custos com aeroportos 7,2 7,5 4% 7,7 3%

Custos com pessoal 5,7 6,9 22% 7,5 8%

Custos com rotas 5,4 5,2 -3% 5,0 -6%

Depreciação 4,3 4,5 5% 5,0 12%

Marketing e vendas 3,2 3,9 23% 3,9 1%

Manutenção 1,1 1,3 18% 1,7 29%

Aluguer de aviões 0,6 0,6 -6% 0,3 -56%

Total 42,5 47,5 12% 50,1 6%

Receitas Média Pass. (EUR) 54,9 54,2 -1% 57,2 6%
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 Principais Mercados 
A Ryanair opera essencialmente na Europa, e nesse mercado os principais países são 
Reino Unido (21% das vendas), Itália (18%) e Espanha (13%).  

  
     
 
 
 
 
 
  
 
 
 Grupo Ryanair Holdings 

Para além da Ryanair, o grupo é constituído por mais 3 companhias aéreas: 
 
Buzz: Sediada na Polónia, a companhia aérea concentra a sua atividade no Centro e 
Leste Europeu (tem permitido a Ryanair crescer nestas regiões). No final de março, a sua 
frota era composta por 50 aviões. 
  
LaudaMotion (Lauda): Fundada por Niki Lauda, antigo campeão do mundo de F1, a 
subsidiária austríaca foi (totalmente) adquirida pela Ryanair em 2018. A companhia 
aérea opera essencialmente na Áustria e na Alemanha. A empresa é composta por 
aviões A320 (leasing). 

 
Malta Air: A companhia aérea foi adquirida ao governo de Malta em 2019. A empresa 
assumiu as operações da Ryanair em Malta, mas também opera na Alemanha, Itália e 
França. Atualmente é composta por 120 aviões Boeing 737-800 que foram transferidos 
da empresa “mãe”.  

 
 
 Tráfego Aéreo 

Nos últimos anos, o tráfego aéreo da Ryanair reportou um forte crescimento, contudo, 
com o aparecimento da pandemia essa tendência foi severamente impactada. Entre 
junho e agosto registou-se uma clara recuperação dos mínimos estabelecidos nos meses 
transatos, porém, dado o aumento do número de infeções diárias, os passageiros 
transportados têm vindo a cair desde então. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A empresa mantém o objetivo de atingir os 200 milhões de passageiros (anuais) dentro 
de 5 a 6 anos. 

21%
18%

13%

10%
7%

31%

Reino Unido Itália Espanha Alemanha Irlanda Outros

Vendas

Mercados FY 2018 FY 2019 FY 2020 Mercados FY 2018 FY 2019 FY 2020 CAGR

Reino Unido 1645 1715 1782 Reino Unido -3% 4% 4% 2%

Itália 1359 1441 1522 Itália 7% 6% 6% 6%

Espanha 930 1006 1107 Espanha 13% 8% 10% 10%

Alemanha 644 773 823 Alemanha 18% 20% 6% 15%

Irlanda 501 530 595 Irlanda -32% 6% 12% -7%

Outros 2074 2233 2666 Outros 31% 8% 19% 19%

Total 7151 7697 8495 Total 8% 8% 10% 9%

Fonte: Dados da empresa 

Fonte: Dados da empresa 

Nº Passageiros 

Vendas (EUR milhões) 

Fonte: Dados da empresa 

Crescimento das vendas 

Fonte: Dados da empresa 

2020 2021 YoY %

Dezembro 11,2 1,9 -83%

Novembro 10,9 2,0 -82%

Outubro 13,8 4,1 -70%

Setembro 14,1 5,1 -64%

Agosto 14,9 7,0 -53%

Julho 14,8 4,4 -70%

Junho 14,2 0,4 -97%

Maio 141 0,07 -100%

Abril 13,5 0,04 -100%

Ano Fiscal

2020 2021

Dezembro 95% 73%

Novembro 96% -

Outubro 96% 73%

Setembro 96% 71%

Agosto 97% 73%

Julho 97% 72%

Junho 97% -

Maio 96% -

Abril 96% -

Ocupação dos voos 

2020 2021 YoY %

Dezembro 11,2 1,9 -83%

Novembro 10,9 2,0 -82%

Outubro 13,8 4,1 -70%

Setembro 14,1 5,1 -64%

Agosto 14,9 7,0 -53%

Julho 14,8 4,4 -70%

Junho 14,2 0,4 -97%

Maio 141 0,07 -100%

Abril 13,5 0,04 -100%

Ano Fiscal
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 Brexit 
- Sendo a Ryanair uma empresa sediada na União Europeia, a mesma tem de ser 

detida e controlada maioritariamente por acionistas oriundos dessa região. Como 
tal, de forma a garantir essa obrigação, a companhia aérea restringiu os votos dos 
acionistas britânicos (que passaram a ser considerados non-EU) a partir do dia 1 de 
janeiro de 2021 - decisão que já tinha sido aprovada no ano passado. 

- Os residentes fora da União Europeia estão impedidos (desde 2002) de comprar 
ações com votos (Ordinary Shares), e o Reino Unido vai passar a ingressar nesse 
grupo. Desta forma, os acionistas britânicos não estão obrigados a liquidar as suas 
posições, mas as suas ações com votos serão trocadas por ações sem votos 
(Restricted Shares). 

- O livre trânsito de pessoas bem como os direitos de voo entre RU e UE irão 
permanecer, como tal, a Ryanair não prevê um impacto económico significado no 
negócio da empresa. 

 

 Frota 
Idade: a frota da Ryanair possui uma idade média de 8 anos, e espera-se que este 
número diminua com a entrega dos aviões 737-Max-200 ao longo dos próximos anos. 
 
Composição: A frota é maioritariamente constituída pelos aviões Boeing 737-800, no 
entanto, ao longo dos próximos anos irão começar a ser entregues aviões Boeing 737-
Max. As entregas já deviam ter começado em 2019, contudo, face aos acidentes que 
envolveram o modelo em questão, a sua operacionalidade foi bloqueada. Espera-se que 
as entregas comecem em 2021. Este novo modelo tem uma capacidade 4% superior, 
tem um consumo de combustível 16% inferior e a poluição sonora é 40% inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encomendas: Em dezembro de 2020, a Ryanair anunciou a compra de mais 75 Boeing 
737-MAX (no valor de USD 9 mil milhões), aumentando o número de encomendas para 
210 unidades (superior a USD 22 mil milhões). Se tudo correr como plano, a Ryanair vai 
receber os aviões de forma faseada, começando ainda antes dos meses de verão de 
2021. 
 
Expansão: Num prazo de 5 a 6 anos, a empresa pretende operar cerca de 650 aviões 
depois de todas as entregas dos aviões Boeing 737-Max. 
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 ESG 
A Ryanair está classificada como a companhia aérea mais “limpa” da Europa. Em termos 
mundiais também ingressa a parte superior do espectro, consumindo, por exemplo, 
apenas um terço daquilo que as companhias áreas americanas utilizam em média para 
transportar um passageiro. 
 
Ambiente (Environment) 
 
Eficiência Carbónica: Reduzir as emissões para um nível inferior a 60g por quilometro 
por passageiro até 2030. 
 

Ryanair vs. Competidores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industria: Ajudar a indústria a reduzir as emissões de CO2 em 50% entre 2005 e 2050. 
 
Passageiros vs Emissões: Em 2019, a Ryanair ficou em 1º lugar na Europa em termos de 
cota de tráfego, contudo, ficou apenas em 5º lugar entre as companhias aéreas que mais 
CO2 emitiram. A Ryanair emite praticamente o mesmo que a sexta classifica nesse 
critério, porém transporta 4 vezes mais passageiros.  
 
 
Social 
 
Balanço Trabalho/Lazer: Os pilotos intercalam 5 dias seguidos de trabalho com 4 dias de 
folga. A equipa de cabine, em média, trabalha 5 dias seguidos e descansa 3. 
 
Diversidade de Gênero: 
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 Riscos 

Greves: Depois de ser bastante pressionada pelos seus colaboradores, a Ryanair 
concordou em reconhecer os sindicatos (uniões) dos trabalhadores no final de 2017. 
Deste então, os sindicatos têm exigido aumentos salariais para os colaboradores, tendo a 
companhia aérea já chegado a acordo com os sindicatos do RU, Irlanda, Itália, Portugal, 
Alemanha, Bélgica, Holanda e Espanha. Apesar destes acordos, as greves continuam a 
ocorrer de forma frequente em vários países, o que impactada negativamente não só as 
operações da empresa como a perceção dos clientes. 
 
Atrasos Boeing 737 Max: A entregas dos novos Boeing 737-Max tem sido 
sucessivamente adiadas pela Boeing, o que é prejudicial para a Ryanair por duas vias. 
Devido ao facto de a empresa não poder fazer a renovação da sua frota, os custos de 
manutenção dos aviões mais antigos aumentam. Para além disso, sendo os aviões novos 
mais eficientes, a Ryanair está a retardar a melhoria da rentabilidade das suas operações.  
 
Preço dos combustíveis: Os gastos em combustível representam um dos maiores custos 
da empresa, tendo um impacto claro na rentabilidade. Apesar da empresa reduzir o risco 
através de contratos, um aumento nos preços do petróleo provoca uma quebra na 
rentabilidade da empresa, como aconteceu no ano fiscal de 2019. 
 

 

 Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Calendário 
Resultados 3º Trimestre 2021: 1 de fevereiro de 2021 

Resultados anuais 2021: 15 de maio de 2021 

Resultados 1º Trimestre 2022: 26 de julho de 2021 

Resultados 2º Trimestre 2022: 1 de novembro de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BiGlobal Trade (partner Saxo Bank); BiG Research 
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 Acionistas  
Os 8 maiores acionistas da empresa agregam uma posição de 40% na empresa, sendo 
que o CEO, O’Leary Michael, apresenta-se no último lugar deste grupo com uma posição 
de 4%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dispersão Geográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

7,1%

4,9% 4,8% 4,7% 4,6% 4,6%
4,2%

3,9%

HSBC Baillie
Gifford &

Co.

Rothschild
& Cie

AKO
Capital

Societe
Generale

Egerton
Capital

FIL O'Leary
Michael

(CEO)

Principais Acionistas

Fonte: Dados da empresa 

Fonte: Dados da empresa 

12 



 

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. 

FLASH NOTE - RYANAIR 
JANEIRO, 2021 

Analista: 

João Calado, CFA 
 
Com a contribuição de: 

Francisco Fonseca 
 
Research: 
 

research@big.pt 
 

 

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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