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Sumário executivo

Linhas de negócio

Booking é a maior agência de viagens online em termos de receita, a

empresa oferece serviços de reservas de hotéis e outros tipos de

acomodação, passagens de avião, carros de aluguel, cruzeiros, pacotes de

viagens e muitos outros. O faturamento da companhia é majoritariamente

proveniente da comissão de reservas feitas online. Além do Booking.com, a

empresa também é dona dos sites: Priceline, Agoda, Rentalcars.com,

Kayak e Open Table. Sua sede fica em Norwalk, CT, EUA.  

Suas ações são negociadas na NASDAQ com o ticker BKNG e no Brasil

através de BDRs com o ticker BKNG34.

▪ Agency (agência) - Comissão em reservas de viagens e serviços

fornecidos onde a empresa não facilita o pagamento do produto. A maior

parte da receita deste segmento vem do Booking.com.

▪ Merchant (comissões) - Comissão proveniente da reserva de viagens e

serviços fornecidos onde a empresa facilita o pagamento do produto com

fornecimento de crédito, seguros e tarifas de cartão de crédito.

▪ Advertising and other revenues (anúncios e outras receitas) - Taxas

recebidas por sites como Kayak pela recomendação de pacotes de viagens

e outros serviços além de anúncios de terceiros nos sites da empresa. 
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O segmento do Booking, agência de viagens online, está em
ascensão representando 40% do setor de viagens global. Analisando
as companhias, o Booking é o maior player do mercado com 67% de
participação na Europa em 2019. Embora o mercado de viagens
tenha sofrido nos últimos dois anos pela pandemia, acredita-se que a
retomada proporcionada pela flexibilização de restrições
impulsionará o setor e a nova dinâmica de trabalho remoto. Dentre
os riscos, destaca-se o surgimento de novas variantes da Covid-19
que podem levar a restrições de mobilidade.



Segmentação de receitas

FIGURA 1: % receitas por produto FIGURA 2: % receitas por geograf ia

A composição do faturamento atual da companhia é composto, em sua maioria, por seu segmento de Agency 

(64%). Os restantes 36% das receitas são distribuídos entre serviços de merchant (31%) e anúncios digitais (5%).

 A gency 63,5%

 Merchant 31,2%

 A ds 5,4%

Internacional
88 ,5%

EUA 11,5%

Faturamento por segmento (US$ milhões)
Produto 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Agency 7982 9714 10480 10117 4314 6640 9509 10779 11412 12001

crescimento a.a. 21,7% 7,9% -3,5% -57,4% 53,9% 43,2% 13,3% 5,9% 5,2%

Merchant 2048 2133 2987 3830 2117 3665 5180 6363 7531 8726

crescimento a.a. 4,2% 40,0% 28,2% -44,7% 73,1% 41,3% 22,8% 18,4% 15,9%

Ads 713 834 1060 1119 365 578 876 1082 1248 1447

crescimento a.a. 17,0% 27,1% 5,6% -67,4% 58,3% 51,6% 23,5% 15,4% 15,9%

Total 10743 12681 14527 15066 6796 10834 15651 18319 20171 22172

Olhando para o crescimento histórico dos segmentos da empresa, identificamos uma desaceleração nos serviços

de Agency, enquanto as linhas de Merchant e Adversing parecem ser os catalisadores de crescimento futuro. Vale

ressaltar o potencial do Booking com a linha de Advertising, como a empresa é basicamente um site, ao passo que

o fluxo de pessoas pesquisando por pacotes de viagens, hotéis e outros serviços aumenta, a receita com anúncios

digitais deve acompanhar esta tendência. Esta sinergia entre os segmentos poderá ser interessante durante a

reabertura global das fronteiras com o avanço da vacinação e redução dos casos de COVID-19. 
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Faturamento por geografia (US$ milhões)

Região 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Internacional 9062 11061 12901 13529 6013 0 0 0

crescimento a.a. 22,1% 16,6% 4,9% -55,6%

EUA 1680 1620 1626 1537 783 0 0 0

crescimento a.a. -3,6% 0,4% -5,5% -49,1%

Total 10743 12681 14527 15066 6796 10834 15651 18319

Figura 3: % da receita

FIGURA 4: % da receita
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Resultados (US$ milhões)

2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Faturamento 10743 12681 14527 15066 6796 10834 15651 18319 20171 22172

Crescimento a.a. 18,0% 14,6% 3,7% -54,9% 59,4% 44,5% 17,0% 10,1% 9,9%

EBITDA 4139 4867 5729 5855 879 2727 5486 6797 7526 8471

Crescimento a.a. 17,6% 17,7% 2,2% -85,0% 210,3% 101,1% 23,9% 10,7% 12,6%

Lucro Líquido 2135 2341 3998 4865 59 1069 3888 4961 5509 6095

Crescimento a.a. 9,6% 70,8% 21,7% -98,8% 1711,9% 263,7% 27,6% 11,0% 10,6%

FIGURA 6: Evolução das linhas de resultado

Nos últimos 5 anos, em termos totais, a empresa apresentou uma desaceleração marginal no crescimento das

receitas e EBITDA, seguidas por uma queda em 2020, influenciadas pela crise do COVID-19. Por outro lado, o lucro

líquido da companhia demonstrou certa volatilidade, devido aos investimentos em outras companhias que a empresa

possui e acabam gerando lucros não provenientes de suas operações. Em termos gerais, o perfil operacional da

empresa é bem sólido e possuía boas margens antes de ser afetado pela pandemia. Uma possível reabertura com a

contenção de novas infecções deverá contribuir para a retomada da lucratividade normal da empresa. 
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Estrutura de capital

FIGURA 7: Capita l de terceiros vs. próprio

Endividamento

FIGURA 8: Dívida líquida/EBITDA

O gráfico ao lado mostra a composição do

balanço patrimonial da companhia, sendo

atualmente composto por 22% de

patrimônio líquido e 78% de passivos. Ao

longo dos últimos anos, a

representatividade dos passivos vêm

aumentando, um salto de 22% desde 2016.

Todavia, este salto não ocorre em virtude

de um maior endividamento da empresa,

mas sim como resultado do seu forte

volume de recompras de ações, que

atuam como uma parcela "negativa" no

patrimônio líquido. Vale ressaltar que as

recompras, em geral, são vistas com bons

olhos pelos investidores, podendo servir

como uma forma de "remuneração" aos

acionistas.
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Indicador 2017 2018 2019 2020

Liquidez corrente 2,58 2,36 1,83 3,56

Liquidez seca 2,46 2,20 1,68 3,38

Dívida Líquida/EBITDA -1,79 -1,05 -0,42 -120,16

Dívida/Patrimônio líquido 1,26 1,58 2,61 3,47

Em termos de liquidez e solvência, o Booking

apresentou melhora em 2020, mesmo com os

efeitos da pandemia. Por outro lado, seu múltiplo de

dívida líquida/EBITDA de -120,16 acabou sendo

distorcido por uma combinação de dívida líquida

negativa, em consequência do volume de caixa

superior as dívidas da companhia, e uma queda

brusca em seu EBITDA no ano passado. Apesar do

sólido histórico da empresa ao longo dos anos,

mantendo esse indicador sempre em campo

negativo, o número de 2020 não necessariamente

indica melhora. Em resumo, o Booking parece fazer

uma boa gestão de liquidez e pagamento de

obrigações futuras. 

/ Booking
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Fluxo de caixa (US$ milhões)

Segmento 2017 2018 2019 2020

Operacional 4.662$                            5.338$                            4.865$                            85$                                  

Investimentos -4.202 $                           2.215$                            7.050$                            2.637$                            

Financiamento -79 $                                -7.431 $                           -8.220 $                           1.528$                            

Caixa e 

quivalentes de 

caixa
2.563$                   2.645$                   6.332$                   10.582$                 

Variação 481$                      82$                        3.687$                   4.250$                   

FIGURA 10: Fluxo de caixa (US$ milhões)

Ao longo dos últimos 5 anos a companhia vem apresentando uma geração de caixa operacional crescente, com

exceção de 2020. Em relação aos investimentos, o Booking parece também manter um ritmo constante de

compras de títulos de dívida que foram realizados nos anos de 2018 e 2019, respectivamente, caixa para a

empresa. Este é um padrão comum entre as empresas que procuram gerir seu volume de caixa através de

investimentos líquidos e de curto prazo. Olhando para os financiamentos, ao longo dos últimos 5 anos a empresa

realizou cerca de US$ 14bi em recompras de ações, o que poderá impactar positivamente o preço de sua ação com

a menor oferta no mercado.
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Liquidez/Solvência dos pares comparáveis

Companhia
Liquidez 

Corrente

Liquidez 

seca

Dívida 

l íquida/

EBITDA

Dívida / 

Patrimônio 

l íquido

Booking 3,56 3,38 -2,13 2,56

Tripadvisor 2,37 2,07 5,41 0,72

Expedia Group 1,04 0,76 6,80 2,20

Airbnb 1,73 1,24 0,79

Mediana 2,05 1,66 5,41 1,50

Média 2,18 1,86 3,36 1,57

Em relação aos pares (competidores

mais próximos), o Booking parece

estar em uma posição de liquidez

mais confortável que o setor. Com

destaque para o seu múltiplo de

dívida líquida sobre EBITDA, fruto de

sua sólida geração de caixa e dívida

líquida negativa.



Valuation

FIGURA 11: Múlt iplos

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

P/E P/S P/CF P/B EV/EBITDA EV/Revenue

Mediana Booking Holdings

/ Booking

Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research

Research Internacional
10 de fevereiro de 2022

Indicadores de rentabilidade

Indicador 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Margem líquida 20% 18% 28% 32% 1% 10% 25% 27% 27% 27%

Margem EBITDA 39% 38% 39% 39% 13% 25% 35% 37% 37%

ROE 22% 40% 66% 1%

ROA 10% 17% 22% 0%

Os indicadores históricos de rentabilidade da empresa também são sólidos e constantes, porém apresentaram

forte queda em 2020, por conta da pandemia. As margens líquida e EBITDA, permaneceram em níveis altos além

de apresentarem forte crescimento nos últimos 5 anos. Este padrão sugere que a companhia não só é capaz de

obter uma alta lucratividade, mas que essa lucratividade é acompanhada por sólida geração de caixa. Por fim, o

ROE de 66% confirma a boa gestão da empresa, alinhando lucratividade com recompras de ações, o que resultou

em um forte crescimento desta métrica de 2017 a 2019. Dados de 2020 não servem como base para análise,

visto que a pandemia paralisou parcialmente as operações do Booking. 
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Tabela de pares

Companhia P/E P/S P/CF P/B
EV/

EBITDA

EV/

Revenue 

Booking Holdings 24,2 8,4 22,4 8,0 18,8 8,9

Tripadvisor 25,9 3,2 - 5,4 - 4,9

Expedia Group 29,1 2,4 139,8 17,6 - 3,8

Airbnb 192,3 18,7 - 29,4 - 21,4

Mediana 27,5 5,8 81,1 12,8 18,8 6,9

Média 67,9 8,2 81,1 15,1 18,8 9,8

Em termos de valuation, os múltiplos do Booking parecem estar levemente descontados em relação à indústria.

Olhando para o índicador P/E (preço/lucro) a companhia negocia abaixo da mediana do setor e bem abaixo da média

de seus pares, visto que ela é fortemente influenciada pelo múltiplo elevado do Airbnb. O P/S (preço/vendas) se

encontra levemente acima dos pares e da mediana do setor, porém se ajustarmos para o crescimento que a

empresa exibia nos dois anos pré-pandêmicos, o múltiplo se torna bem mais razoável e não necessariamente sugere

que a empresa está acima de seu valor justo. Por fim, a tabela indica que a companhia foi a única a manter um

EBITDA positivo durante a pandemia, sugerindo uma habilidade de produzir um lucro operacional maior que a de seus

competidores. 
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Riscos Catalisadores

▪ Ambiente mais competitivo com novos entrantes no

mercado podendo pressionar margens e requerer um

volume maior de investimentos em marketing. 

▪ Novas restrições para conter um eventual avanço de

novas variantes da COVID-19. 

▪ Reabertura econômica global e retomada das

viagens internacionais ao passo que a velocidade das

contaminações da COVID-19 desaceleram.

▪ Maior geração de fluxo de caixa livre caso a empresa 

consiga continuar expandindo o seu segmento de

merchant.

▪ A implementação dos serviços de pagamento na

própria plataforma da companhia, facilitando o

pagamento em moeda local poderá catalisar o

aumento de sua fatia de mercado em países

importantes como a China. 

▪ Sinergia dos novos serviços oferecidos pelo site

Booking.com, agora permitindo que os clientes

comprem desde passagens de avião até o aluguel de

carros na mesma plataforma.
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1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021,

tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de

compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP

Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.

2) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

3) O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma

independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s)

remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

4) O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um

analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

5) Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na

Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

6) O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da

XP, em conformidade com a Resolução CVM nº 16/2021, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários

– ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar

autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.

7) Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability

e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre

produtos adequados a determinado perfil de investidor.

8) A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não

são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e

os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

9) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser

divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento

expresso da XP Investimentos.

10) SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas

pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

11) O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

12) A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

13) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte,

resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas

projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos

específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de

“stops” para limitar as possíveis perdas.

14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração

do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as

cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma

declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos

específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o

investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto.

15) O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado

de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal

como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições

apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido

neste tipo de produto.

16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou

a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores,

obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados

livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou

margem.

17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de

suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um

índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de

alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado,

mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO

VAREJO.
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