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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas 
na Bloomberg às 10h00 do dia 7 de 
Dezembro. 
 
Informações relevantes 
Para consultar as últimas 
recomendações consulte o nosso site 
em:  
https://www.big.pt/InformacaoMerc
ados/TradingIdeas/Index/-1 
 
O histórico de recomendações dos 
últimos doze meses pode ser 
consultado em: 
https://www.big.pt/pdf/Newsletters/
nld.pdf 

       

Capgemini – Expansão do digital e offshore outsourcing sustenta valor  
  

 Descrição 

A Capgemini é uma multinacional francesa que opera no sector de consultoria de I&T, 
estando presente em praticamente todas as geografias do mundo e cobrindo uma 
variedade de sectores muito relevante, entre os quais o financeiro, automóvel, energia, 
telecomunicações, aeroespacial, entre outros. A capitalização bolsista do grupo ascende a 
EUR 12,6 mil mn e as receitas em 2015 totalizaram EUR 11,9 mil mn.   

 Racional 

 As vendas no 3T16 desiludiram residualmente as expectativas do mercado, ainda que 
a equipa de gestão tenha vindo confirmar a guidance para os principais targets anuais – 
crescimento das receitas no intervalo 7,5%-9,5% e a margem operacional irá fixar-se entre 
11,3% e 11,5% respectivamente - um registo praticamente 2x superior ao observado em 
2009 (5,9%) – cristalizando o sucesso da empresa no seu turnaround estratégico. 

 Os segmentos da empresa registaram uma evolução favorável a nível operacional, 
destacando-se o desempenho da principal unidade do grupo - Aplicações & Serviços (60% 
do topline) - que evidenciaram um crescimento das vendas de 4,4% (em regime de 
câmbios constantes). Do ponto de vista geográfico, a América do Norte (30% do topline) 
registou o melhor desempenho, impulsionado pela aquisição histórica da IGATE em 2015.      

 A compra da norte-americana IGATE por USD 4 mil mn (a maior da história do grupo) 
redimensionou o mix geográfico da empresa, permitindo uma maior presença da empresa 
em países de offshore outsourcing – headcount nestes países de baixo custo atinge 55% 
do total e a empresa tem o objectivo de aumentar esta percentagem até aos 65%.  

 A Capgemini tem exibido tendências operacionais globalmente positivas, com os 
lucros a aumentarem 30% desde 2014 e as receitas ostentaram um crescimento CAGR nos 
últimos 5 anos de 6,5%. O investimento realizado no offshore outsourcing e o espaço de 
crescimento dos produtos digitais (móvel, cloud e segurança já representam 30% das 
vendas) permanecem como os principais drivers de geração de valor para o grupo. 

 Os múltiplos de preço afiguram-se atractivos, sendo que os rácios P/E e P/BV atingem 
os 10,3x e 2,0x (o que compara com a média de 5 anos de 15,0x e 1,8x respectivamente).  

 Evolução Gráfica 

Perto de suporte técnico. De um ponto de vista da análise técnica, o título reagiu 
positivamente no contacto com a zona de suporte, podendo activar um duplo fundo, que 
é um padrão gráfico que conduz normalmente à inversão de uma tendência descendente.  

 

  

Ticker Site BiG CAP

Ticker BiGlobal Trade CAP

Ticker BT24 CAP

Ticker BiG Power Trade CAP

Preço Entrada (EUR) 75,23

Stop Loss (EUR) 70,72

Capgemini

Preço 75,23

M áx de 52 semanas 89,80

M ín de 52 semanas 67,70

YTD (%) -12,11

Volume médio diário  (mn) 670.379

Capitalização bo lsista (mn) 12.907

Beta 0,84

Dividendo 1,35

EPS 6,67

P reço  e P erfo rmance (valo res em EUR )

COM PRAR 17

M ANTER 4

VENDER 1

Opinião  do  co nsenso

Vendas (mn) 11.915

EBITDA (mn) 1.286

Nº de empregados 180.639

ROA (%) 7,71

ROE (%) 19,41

D/E 0,30

DY 1,79

Info rmação  F inanceira (valo res em EUR )

Fonte: BiGlobal Trade; Research BiG 
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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%; 

 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. 
 

 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 
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Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 2 28,6% Profit Taking 2 25,0% Profit Taking 4 57,1%

Manter/Neutral 4 57,1% Stop Loss 5 62,5% Stop Loss 3 42,9%

Reduzir/Vender 0 0,0% Em Vigor 1 12,5% Em Vigor 0 0,0%

Sob Revisão 1 14,3% Total 8 100,0% Total 7 100,0%

Total 7 100,0%
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