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Linhas de negócio

▪ Mídia & entretenimento – Canais de TV a cabo como ESPN, Disney,

Freeform, FX e National Geographic.

▪ Parques e produtos temáticos – Parques temáticos e produtos

relacionados, além de cruzeiros e resorts.

▪ Conteúdos audiovisuais – Conteúdos audiovisuais produzidos pelas

marcas: Walt Disney Pictures, Twentieth Century Studios, Marvel, Lucasfilm, 

Pixar, Searchlight Pictures e Blue Sky Studios banners.

▪ Streaming (DTC) – Serviços de streaming: Disney + / Disney+Hotstar,

ESPN+ e Hulu.

A Disney é uma empresa renomada e dona de múltiplos personagens

marcantes desde o Mickey Mouse até o Buzz Lightyear. Estas

personalidades não só consagraram o sucesso da companhia nas telas de

cinema, como também contribuem para o sucesso de seus parques

temáticos, que por sua vez possuem muitos destes elementos. A Disney,

atualmente, conta com 203 mil funcionários e a sua sede é localizada na

Califórnia, EUA. 

Suas ações são negociadas na NYSE com o ticker DIS e no Brasil através

de BDRs com o ticker DISB34.

Mesmo num segmento competitivo como o de streaming, o
Disney+ se destaca por oferecer marcas fortes e populares
como filmes da Marvel e Pixar. Outro forte mercado da gigante
do entretenimento são seus parques, que ainda operam com
medidas restritivas por conta da COVID-19 e não atingiram a sua
capacidade máxima pré-pandemia.



Segmentação de receitas

FIGURA 1: % receitas por produto FIGURA 2: % receitas por geografia

Pela distribuição geográfica das receitas, a região mais

importantes para Disney são os Estados Unidos

(Américas) que representam cerca de 80% do

faturamento total da companhia. Em termos de

crescimento, não há nenhuma tendência específica de

crescimento ou decrescimento em certas regiões, apenas

uma queda relacionada à pandemia em 2020, devido à

paralisação parcial dos negócios da empresa. Em geral, a

Disney possui um crescimento constante em todas as

regiões e uma alta dependência dos EUA.

A composição do faturamento atual da companhia é

majoritariamente proveniente de seu segmento canais de

Mídia & Entretenimento (41%). Os restantes 59% das

receitas são distribuídos entre serviços de streaming

(DTC) (16,1%), Parques e produtos temáticos (26,1%) e

conteúdos audiovisuais (16,8%).
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Produto 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e

Mídia & Entretenimento 23.510     24.500     24.827       26.821     27.201     27.910     28.063     28.157      28.338      27.727      

crescimento a.a. 4,2% 1,3% 8,0% 1,4% 2,6% 0,5% 0,3% 0,6% -2,2%

Parques, Experiências & Produtos 16.974     24.701     26.225       17.038     16.552     28.907     30.428     32.313      32.912      24.626      

crescimento a.a. 45,5% 6,2% -35,0% -2,9% 74,6% 5,3% 6,2% 1,9% -25,2%

Studio 8.379       9.987       11.127       10.977     7.346       10.553     10.741     8.020         11.210      10.164      

crescimento a.a. 19,2% 11,4% -1,3% -33,1% 43,7% 1,8% -25,3% 39,8% -9,3%

DTC 3.414       9.349         10.552     16.139     32.190     36.797     24.833      51.037      28.181      

crescimento a.a. 173,8% 12,9% 52,9% 99,5% 14,3% -32,5% 105,5% -44,8%

Total 55.137 59.434 69.570 65.388 67.418 83.647 93.254 100.317 107.032 114.630

Olhando para o histórico dos segmentos da empresa, observamos um crescimento moderado nas linhas de receita referentes a

mídia & entretenimento, parques e produtos temáticos e conteúdos audiovisuais.  Este baixo nível de crescimento deve-se ao fato 

de que estas linhas são consideradas intensivas de capital. Ou seja, a Disney necessita investir muito para que consiga expandir

a capacidade de seus parques, gerar novos filmes e expandir sua linha de canais de TV. Além disso, a companhia, até 2018,

encontrava-se em um estado de maturidade e consolidação, fruto dos seus longos anos de existência e bom posicionamento na

indústria do entretenimento. Por outro lado, em 2019, com a entrada do segmento de streaming (DTC) podemos observar um

forte crescimento em consequência do lançamento do Disney+. Olhando para o futuro, este deverá ser o principal catalisador de

fluxo de caixa para a Disney. 

Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research
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Faturamento por geografia (US$ milhões)

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

Américas 41.881        45.038        53.805        51.992        54.157        -              -              -              

crescimento a.a. 7,5% 19,5% -3,4% 4,2%

Europa 6.541          7.026          8.006          7.333          6.690          -              -              -              

crescimento a.a. 7,4% 13,9% -8,4% -8,8%

APAC 5.075          5.531          7.796          6.063          6.571          -              -              -              

crescimento a.a. 9,0% 41,0% -22,2% 8,4%

Total 55.137     59.434     69.570     65.388     67.418     83.647     93.254     100.317   

Pela distribuição geográfica das receitas, os EUA (Américas) são a região mais importante para Disney,

representando cerca de 80% do faturamento total da companhia. Em termos de crescimento, não há nenhuma

tendência específica de crescimento ou decrescimento em certas regiões, apenas uma queda relacionada à

pandemia em 2020, devido à paralisação parcial dos negócios da empresa. Em geral, a Disney possui um

crescimento constante em todas as regiões e uma alta dependência dos EUA.

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 55.137 59.434 69.570 65.388 67.418 83.647 93.254 100.317 107.032 114.630

Crescimento a.a. 7,8% 17,1% -6,0% 3,1% 24,1% 11,5% 7,6% 6,7% 7,1%

EBITDA 16.975 17.956 17.985 11.532 11.120 14.345 18.069 21.000 23.992 27.052

Crescimento a.a. 5,8% 0,2% -35,9% -3,6% 29,0% 26,0% 16,2% 14,2% 12,8%

Lucro Líquido 8.980 12.598 10.913 -2.442 2.536 7.163 10.036 12.127 14.955 15.735

Crescimento a.a. 40,3% -13,4% -122,4% -203,8% 182,4% 40,1% 20,8% 23,3% 5,2%

FIGURA 6: Evolução das linhas de resultado

Nos últimos 5 anos, em termos totais, a empresa apresentou um crescimento ameno das receitas, com uma leve

aceleração em 2019, seguida por uma queda em 2020, influenciada pela crise do COVID-19. Por outro lado, o lucro

líquido da companhia demonstrou certa volatilidade, com uma leve contração de 2016 para 2017 seguindo de um

crescimento de 40% no ano seguinte, em consequência de menores despesas com depreciação e amortização, que por

sua vez foram pontuais. Por fim, o EBITDA da empresa (proxy para geração de caixa operacional), apresentou um

crescimento estável e uma significante contração em 2020. Vale ressaltar, que a partir de 2019, a Disney reestruturou

seus negócios com a criação dos seus novos produtos de streaming, logo, a empresa tende a reportar uma expansão

de margens ao passo que este segmento vai se tornando uma fatia mais relevante de seu faturamento total, visto que

seu modelo de negócios não exige um volume de investimentos tão alto quanto os outros. 
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Estrutura de capital

FIGURA 7: Capita l de terceiros vs. próprio

Endividamento

FIGURA 8: Dívida líquida/EBITDA

O gráfico acima mostra a composição do

balanço patrimonial da companhia, sendo

atualmente composto por 50% patrimônio

líquido e 50% de passivos. A empresa

parece buscar um equilíbrio entre 50% para 

patrimônio líquido e 50% passivos. Além

disso, em 2019, observamos um salto no

valor dos ativos da empresa, que ocorreu

em virtude da aquisição da Fox. Como

apresentado no gráfico, a empresa acabou

levantando capital através de dívida, o que

alterou levemente a composição do seu

balanço patrimonial. 
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Indicador 2017 2018 2019 2020 2021

Liquidez corrente 0,81 0,94 0,90 1,32 1,08

Liquidez seca 0,59 0,70 0,58 1,10 0,87

Dívida 

Líquida/EBITDA
1,29 0,95 2,61 4,42 4,72

Dívida/Patrimônio 

líquido
1,08 0,83 0,89 1,07 0,99

Em termos de liquidez e solvência, a Disney

apresentou melhora em 2020, visto que de

2017 a 2019, sua liquidez corrente era

inferior a 1, indicando uma potencial

dificuldade em cumprir com suas

obrigações de curto prazo. Por outro lado, a

empresa possui um múltiplo de dívida

líquida/EBITDA no valor de 4,72, indicando

uma posição de atenção em relação ao

pagamento de suas dívidas de longo prazo.

/ Disney

Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research
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Liquidez/Solvência dos pares comparáveis

Companhia
Liquidez 

Corrente

Liquidez 

seca

Dívida 

l íquida/

EBITDA

Dívida / 

Patrimônio 

l íquido

Disney 1,08           0,87         4,90           57,04               

ViacomCBS 1,66                 1,21              2,64                 134,67                    

FOX 2,91                 2,64              1,03                 74,23                      

Netflix 0,95                 0,71              1,46                 97,12                      

Mediana 1,66           1,21         2,64           74,23               

Média 1,89           1,57         2,86           88,65               

Analisando a empresa vs. os pares

(competidores mais próximos), a

Disney parece estar na média do

setor. Apenas seu múltiplo de dívida

líquida sobre EBITDA se destaca,

sendo este superior ao da indústria, o

que indica uma posição menos

favorável da empresa.

Fluxo de caixa (US$ milhões)

Segmento 2017 2018 2019 2020 2021

Operacional 12.343$                     14.295$                     6.606$                       7.618$                       5.567$                       

Investimentos -4.111 $                      -5.336 $                      -4.118 $                      -3.637 $                      -3.163 $                      

Financiamento -8.959 $                      -8.843 $                      -1.090 $                      8.480$                       -4.385 $                      

Caixa e 

quivalentes de 

caixa
4.064$                4.155$                5.455$                17.954$              16.003$              

Variação -696 $                 91$                     1.300$                12.499$              -1.951 $              

FIGURA 10: Fluxo de caixa (US$ milhões)

Segundo as demonstrações financeiras da Disney, a empresa parece ter passado por um período de baixo crescimento na

geração de caixa operacional, somado aos altos e constantes investimentos e pagamentos de dívida. Porém em 2019, a

empresa passou por um ponto de inflexão, não obteve muitas despesas com financiamentos e gerou uma variação de

caixa positiva na casa de US$ 1,3bi. Além disso, em 2020, ela parece ter feito boa gestão de seus recursos ao reduzir seus

investimentos durante a pandemia, assim terminando net positiva em caixa operacional - investimentos, e com um saldo

de US$ 8bi de capital, proveniente de empréstimos e corte nos dividendos.
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/ Disney

Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research
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Indicadores de rentabilidade

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

Margem líquida 16% 21% 16% -4% 4% 9% 11% 12% 14% 14%

Margem EBITDA 31% 30% 26% 18% 16% 17% 19% 21% 22%

ROE 21% 28% 16% -3% 2%

ROA 10% 13% 8% -1% 1%

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

queda em 2020, por conta da pandemia. A margem EBITDA além do ROA, permaneceram levemente acima da média do

setor e estáveis, com uma queda em 2020 devido à crise do COVID-19. Além disso, até 2019 o ROE se manteve em um

bom nível, indicando a sua eficiência e habilidade de gerar valor para os acionistas no longo prazo.
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FIGURA 11: Múlt iplos
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Tabela de pares

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

EBITDA

EV/

Revenue 

Disney 34,3 2,9 29,0 2,7 38,4 3,6

ViacomCBS 9,1 0,7 11,3 1,0 7,7 1,3

FOX 11,7 1,5 9,3 - - 1,8

Netflix 31,8 5,1 158,7 11,1 46,4 5,4

Mediana 21,7 2,2 20,1 2,7 38,4 2,7

Média 21,7 2,6 52,1 4,9 30,8 3,0

Os pares da Disney não são triviais, logo não é possível traçar conclusões definitivas da tabela acima. Olhando para o

indicador P/E (preço/lucro) a companhia parece negociar acima da média e mediana do setor, porém na lista

possuímos duas empresas de baixo crescimento como a ViacomCBS e FOX enquanto a Netflix, que possui potencial

de crescimento superior, negocia a múltiplos bem mais altos que a Disney. Além disso, o mercado pode estar

antecipando um crescimento nos lucros da empresa, visto que durante à pandemia os seus parques permaneceram

fechados ou com capacidade limitada. Em termos de P/S (preço/receita), a Disney parece negociar em linha com o

setor, e com ajustes para o seu crescimento de 24,1% até o final de 2022 pelo consenso, o múltiplo não parece

elevado. Em geral, tratando-se de múltiplos, o mercado parece precificar um crescimento considerável da empresa,

catalisado pelo Disney+, além da retomada de lucros da empresa com a reabertura de seus parques. A Disney parece

negociar perto de seu preço justo. 

Riscos Catalisadores

▪ Eventual dificuldade em expandir o seu serviço de

streaming além dos entusiasmo inicial e em virtude

do ambiente cada vez mais competitivo neste

mercado. 

▪ Novas restrições para conter um eventual avanço

de novas variantes da COVID-19. 

▪ Deterioração do cenário macroeconômico levando a

uma queda no consumo ao passo que temores com a

desaceleração do crescimento global e inflação

continuam no radar. 

▪ Forte ritmo de crescimento da base de assinantes

do Disney+ que deverá continuar em expansão pelos

próximos trimestres.

▪ Reabertura de suas atrações presenciais como

parques, hotéis e cruzeiros, que, atualmente, possuem

alta demanda reprimida.

▪ Retomada das viagens globais, com países

relevantes reabrindo fronteiras e consumo aquecido

nos EUA. 

/ Disney

Fonte: Bloomberg, IR da companhia e XP Research
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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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