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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas 
na Bloomberg às 09h14 do dia 22 de 
Março. 

 
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/

       

   Randstad: Recuperação do mercado laboral europeu cria espaço para mais subidas 
  

 Descrição 

A Randstad Holding é uma empresa multinacional holandesa que se especializa na área de 
recursos humanos. Fundada em 1960, a Randstad tem hoje presença física em 39 países e, 
operando primordialmente na Europa, conta também com escritórios na Ásia, América e 
Oceânia. A Randstad providencia maioritariamente colaboradores para emprego temporário e 
permanente, cobrindo vários sectores de actividade, nomeadamente Educação, Informação e 
Tecnologia (IT), Engenharia, Financeiro & Banca e Industrial. Outros segmentos de negócio da 
Randstad passam pelo fornecimento das mais variadas soluções de recursos humanos e 
serviços de consultoria. As acções da empresa transaccionam na bolsa de Amesterdão. 

 

 Racional 
  A Randstad ocupa a segunda posição no ranking mundial, por receita, das empresas 

de recrutamento e, com cerca de 4.750 escritórios em todo o globo, já colocou uma média 
de 650.000 trabalhadores temporários por dia e 180.000 trabalhadores permanentes. A 
Randstad é líder em integrated tech, um segmento em franca expansão e com crescente 
procura, que a empresa considera ser um verdadeiro factor de diferenciação para o futuro. 

 

 Após resultados que desapontaram ligeiramente no terceiro trimestre de 2017, a 
última apresentação, relativa ao quarto trimestre e ano fiscal de 2017, ajudou a dissipar as 
dúvidas quanto ao potencial de crescimento da empresa. Revelou-se evidente que o 
principal vector de expansão está no continente europeu (~70% das receitas), onde o 
mercado laboral beneficia de um duplo efeito positivo conferido (1) pelo actual estágio 
ascendente do ciclo económico e (2) pela confiança empresarial perto de máximos de 
2011. Dois dos principais aspectos a pesar negativamente na performance da Randstad 
aquando da divulgação passada também registaram uma melhoria: apesar de 
vagarosamente, as receitas nas operações norte-americana (~17%) e britânica (~5%) – 
onde os respectivos mercados laborais se encontram próximo do pleno emprego – 
avançaram e a outrora magra margem EBITDA orgânica recuperou ligeiramente, com a 
empresa a comprometer-se a continuar a sua política de corte de custo. No pólo mais 
negativo, o forte investimento no recrutamento digital, através da compra da Monster 
Worldwide, que ainda gera prejuízo, continuou a prejudicar a margem EBITDA total. 

 

 Como segunda empresa líder no fragmentado mercado mundial de recrutamento 
(três maiores empresas detêm uma quota conjunta de apenas 16%), a Randstad tem uma 
escala que lhe permite alcançar maior eficiência operacional e melhor rentabilidade dos 
seus recursos, especialmente através da digitalização, ganhando muitas vezes os processos 
de recrutamento face a congéneres menores e locais. Esta vantagem comparativa torna-se 
particularmente relevante numa conjuntura de crescimento mundial sincronizado, que 
tem motivado uma recuperação do mercado laboral a nível global, no qual existe uma 
tendência de proliferação dos serviços de outsourcing. Especificamente na Europa, onde o 
mercado laboral ainda tem mais espaço para melhorias e flexibilização, as principais 
oportunidades de crescimento existem no segmento de trabalho permanente e serviços de 
integrated tech – duas áreas core para a Randstad. 

 

 Outras variáveis que sustentam uma visão positiva em relação à Randstad são: a (1) 
reforma fiscal norte-americana que deverá surtir um impacto favorável nos lucros da 
empresa, dado o corte da taxa de imposto corporativa de 35% para 21%; (2) o recebimento 
de créditos fiscais, inicialmente avaliados em EUR 438 milhões, oriundos do programa 
francês French Competitive Employment Act (CICE) já no 4º T 2017 (EUR 70 milhões); (3) a 
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Preço Entrada (EUR) 56,40

Stop Loss (EUR; @ -6% P. 
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dividendo de EUR 2,07)

51,13

P/E Ratio 2018E 12,69

P/BV Ratio 2,61

EV/EBITDA 9,90

Randstad Holding NV

Preço 56,40

Máx de 52 semanas 59,54

Mín de 52 semanas 48,10

YTD 10,1%

Volume médio diário (un) * 578.519

Capitalização bolsista (mn) 10.342

Beta 1,00

Dividendo  (EUR) 2,07

EPS (EUR) 3,38

Preço e Performance (Valores em EUR)

* média dos últimos seis meses

Comprar 12

Manter 6

Vender 3

Consenso de analistas (últimos 2m)

Vendas (EUR mn) 23.273

EBITDA (EUR mn) 1.081

Nº de empregados 37.930

ROA 6,7%

ROE 15,9%

D/E 0,32

Dividend Yield 3,65%
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nld.pdf introdução, em 2017, de um payout ratio de 40% – 50% para o dividendo regular, bem 
como a intenção de providenciar uma remuneração adicional aos accionistas, caso o rácio 
Net Debt/EBITDA seja inferior a 1.  

 

 Comparação de métricas fundamentais com competidores 

 

 

 Com uma das maiores capitalizações bolsistas na indústria, a Randstad negoceia a 
desconto face às suas congéneres, quando analisadas as principais métricas de avaliação 
(P/E, P/B, EV/EBITDA, EV/Sales). A Randstad apresenta igualmente um dividend yield mais 
atractivo que a média dos seus competidores. Numa perspectiva de rentabilidade e 
eficiência operacional (ROE, ROA, margem EBITDA), efectivamente a Randstad tem ainda 
espaço para melhorar, sendo que a expansão da margem EBITDA, um dos objectivos da 
empresa, apenas viu a tendência ascendente verificada no período 2013-2016 ser 
interrompida em 2017. No que diz respeito à saúde financeira do balanço (D/E e Dívida 
Líquida/EBITDA), embora a Randstad apresente níveis de alavancagem superiores aos dos 
seus concorrentes, está longe de uma situação de sobreendividamento, pelo que não 
consideramos que este aspecto per se represente uma ameaça ao nosso racional positivo.  

 Evolução Gráfica (velas diárias) 
 

 

Nome País

Cap. 

Bolsista

(milhões)

Moeda P/E 2018E P/E 2019E P/BV EV/EBITDA EV/Sales YTD Div. Yield ROE ROA D/E
Div. Líq./ 

EBITDA

Margem 

EBITDA

BRUNEL INTERNATIONAL NETHERLANDS 767 EUR 30,2 22,9 2,9 24,7 0,8 0,0% 2,6% 2,7% 2,0% 0,0 -4,9 3,3%

HAYS PLC BRITAIN 2.739 GBp 17,0 15,3 4,7 9,9 0,5 3,2% 4,0% 26,6% 11,5% 0,0 -0,5 4,6%

PAGEGROUP PLC BRITAIN 1.754 GBp 17,8 16,3 6,5 10,4 1,0 14,8% 4,6% 32,2% 17,4% 0,0 -0,7 10,0%

ROBERT HALF INTL INC UNITED STATES 7.413 USD 18,4 16,9 6,7 11,4 1,3 7,4% 1,7% 26,5% 15,9% 0,0 -0,5 11,0%

MANPOWERGROUP INC UNITED STATES 8.014 USD 13,3 13,1 2,9 9,9 0,4 -3,9% 1,5% 21,2% 6,6% 0,3 0,3 4,1%

ADECCO GROUP AG-REG SWITZERLAND 11.741 CHF 11,8 11,2 2,7 10,5 0,5 -8,0% 1,3% 21,6% 7,9% 0,5 0,9 4,7%

RECRUIT HOLDINGS CO LTD JAPAN 4.397.624 JPY 29,3 26,0 5,2 16,4 2,1 -7,4% 0,8% 19,0% 10,3% 0,3 -0,6 12,8%

RANDSTAD HOLDING NV NETHERLANDS 10.367 EUR 12,7 12,0 2,6 9,9 0,5 10,4% 3,6% 15,9% 6,7% 34,3% 0,9 4,6%

Média exc. Randstad 19,7 17,4 4,5 13,3 0,9 0,9% 2,4% 21,4% 10,2% 16,6% -0,8 7,2%

Fonte: BiGlobal Trade (parceiro Saxo Bank); BiG Research  

 

Fonte: Bloomberg (preço de fecho de 21-03-2018) 

 

 

Glossário de termos financeiros 
 
EPS: Earnings per Share – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o número total acções 
ordinárias em circulação.  
 
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortisation – lucros 
antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização. Constitui uma métrica de 
avaliação da performance operacional de 
uma empresa. 
 
ROA: Return on Assets – rácio entre o 
resultado líquido e os activos totais. 
 
ROE: Return on Equity – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o capital próprio total. 
 
D/E: Debt to Equity – rácio entre o 
passivo total e o capital próprio total da 
empresa, ambos em valores 
contabilísticos.  
 
Dividend Yield: Rácio entre o mais 
recente dividendo anunciado anualizado 
e o preço de mercado da acção. 
 
Payout Ratio: rácio entre o montante 
total de dividendo pago pelas acções 
ordinárias e o resultado líquido antes de 
expurgados itens extraordinários, como 
minorias e dividendos pagos pelas acções 
preferenciais.  
 
Net Debt/EBITDA: rácio entre o 
montante de dívida líquida e o EBITDA. 
 
P/B: Price to Book Value – rácio entre o 
preço de mercado e o valor contabilístico 
da acção. 
 
EV/EBITDA: Enterprise Value to EBITDA – 
rácio entre o valor de mercado da 
empresa e o EBITDA dos últimos 12 
meses. 
 
EV/Sales: Enterprise Value to Sales – 
rácio entre o valor de mercado da 
empresa e o total de receitas dos últimos 
12 meses. 
 
YTD: Year-to-Date – variação do preço da 
acção desde o início do ano até ao 
momento. 
 
Stop Loss: Preço a partir do qual o 
investidor não está disponível para 
incorrer em mais perdas. 
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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 4 57,1% Profit Taking 7 70,0% Profit Taking 0 0,0%

Manter/Neutral 2 28,6% Stop Loss 2 20,0% Stop Loss 1 100,0%

Reduzir/Vender 1 14,3% Em Vigor 1 10,0% Em Vigor 0 0,0%

Total 7 100,0% Total 10 100,0% Total 1 100,0%

PSI20 Notes nos últimos 12 meses e à data de 31 de 

Dezembro de 2017:

Trading Ideas nos últimos 12 meses e à data de 31 

de Dezembro de 2017:

Pair Trades nos últimos 12 meses e à data de 31 de 

Dezembro de 2017:


