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Hugo Roque, 32 anos, passa o dia
na Casa de Investimentos a lidar

com gráficos, mapas e tabelas que
espelham o desempenho dos mercados
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Quem são os analistas que es-
tão detrás das melhores ideias
de investimento em Wall
Street? A edição de 21 de março
do “Wall Street Journal” fazia
a pergunta e deixava a respos-
ta, sob a forma de uma lista de
14 nomes que tinham em co-
mum a proeza de se terem reve-
lado certeiros nas recomenda-
ções de compra. Um único ana-
lista europeu figurava na lista:
Hugo Roque, 32 anos, gestor
de ativos da Casa de Investi-
mentos (CI), de Braga. Hugo é
um dos oito mil analistas finan-
ceiros que regularmente colo-
cam as suas apreciações na re-
de SumZero, a maior comuni-
dade mundial de partilha de
análises bolsistas. O “Wall
Street Journal” fez as contas e
verificou que, no consolidado
dos últimos 18 meses, a cartei-
ra de Hugo registara uma valo-
rização de 46%. O seu desempe-
nho só foi superado por três
americanos. Kyle Detwiler, o
vencedor, conseguiu 58%.

Sorte de principiante? No
mercado de capitais sorte é a
combinação de talento com
oportunidade e Hugo Roque
tem cara de menino, mas é já
muito rodado. Após o curso na
Faculdade de Economia do Por-
to e uma curta experiência nu-
ma empresa de software finan-

ceiro, abraçou em 2005 na CI
uma carreira que estimulava a
sua vocação. Estudioso, Hugo
já fez dois dos três primeiros
níveis do programa Chartered
Financial Analyst (CFA), a cer-
tificação internacional mais co-
biçada pelos gestores de inves-
timentos.

A distinção “foi uma surpre-
sa, não estava nada à espera”,
confessa Hugo. Mas, “é um estí-
mulo para a nossa equipa e tem
o mérito de incorporar tam-
bém o resultado das avaliações
sobre a qualidade das análises
publicadas”. O segredo reside
“no método de investimento
em valor adotado na Casa de In-
vestimentos”. Esperar que os
ativos de excelência estejam a
desconto no mercado, pagando
um preço muito inferior ao seu
valor intrínseco. “Comprar um
euro por 60 cêntimos”, eis o le-
ma de Hugo. O método exige
uma dose de paciência e duas
de conhecimento profundo so-

bre as empresas para que se
“compre muito valor por pouco
dinheiro”.

Johnson & Johnson

O caso da Johnson & Johnson é
exemplar. Com vendas em má-
ximos (¤50 milhões), um balan-
ço com pouca dívida (30% do ca-
pital próprio), um portefólio de
produtos robusto e dividendos
sempre a subir, a multinacional
sofreu danos de imagem e da
distração dos investidores. Há
um ano, cotava nos ¤50, agora
está nos ¤63 (+23%). Desde a
primeira recomendação da CI a
J&J valorizou 49%, incluindo di-
videndos.

A Sonae SGPS foi a única em-
presa portuguesa que Hugo reco-
mendou no SumZero, numa altu-
ra em que a sua cotação corres-
pondia apenas à soma do valor
da sua participação na Sonae-
com e Sonae Sierra, como se o
negócio da distribuição valesse
zero. Com a valorização regista-
da, deixou de figurar nas reco-
mendações. A Tesco, que num só
dia caiu 18% por ter desiludido os
investidores com resultados mais
fracos do que o esperado, foi ou-
tra aposta da casa de Braga que
verificou que os seus fundamen-
tais não tinham sido afetados.

“Acreditamos em empresas
que se distinguem dos concorren-
tes e tenham vantagens competi-
tivas, desde que a sua cotação re-
vele uma grande margem de pro-
gressão”, explica Hugo Roque.

Pfizer, Wells Fargo, General
Electric, Cisco Systems ou Bank
of America são exemplos de re-
comendações que se revelaram
certeiras e que permanecem,
apesar das valorizações regista-
das, na carteira da CI. Na banca,
Hugo compara a cotação com o
valor contabilístico. No caso por-
tuguês, o BES é o preferido. A
cotação (¤0,73) é 62% do valor
contabilístico.

Nesta fase de turbulência em
que acabaram as aplicações se-
guras, Hugo acredita que é no
mercado acionista que se en-
contram as melhores soluções
de investimento. É preciso pes-
quisar, encontrar as pechin-
chas, antecipando os movimen-
tos dos mercados.

Um dos critérios é identificar
as grandes empresas (EDP, Tes-

co, Total, etc.) com um histórico
de dividendos generosos que su-
peram a rentabilidade dos depó-
sitos bancários e das obrigações.

Decálogo de analista

Um analista financeiro “deve
combinar o ceticismo de quem
trabalha com uma folgada mar-
gem de segurança, com a disci-
plina de quem não se comove
com as oscilações do merca-
do”, adotando “uma visão per-
sistente mas não profética”.
No seu decálogo de atuação, os
principais mandamentos di-
zem que se deve conhecer o his-
tórico da empresa, perceber
bem o que ela faz, quais as van-
tagens e traços distintivos rela-
tivamente aos seus concorren-
tes, preferir empresas geridas
por gente capaz e honesta,
com balanços conservadores e
pouca dívida e que transacio-
nem a preço que lhe conceda
uma forte margem de progres-
são. É essencial ter nervos de
aço e controlar os impulsos pa-
ra “evitar o comportamento de
rebanho”. É preciso ter cora-
gem para “remar contra a ma-
ré e estar comprador num mo-
mento em que há um movimen-
to geral de venda”.

Abílio Ferreira

aferreira@expresso.impresa.pt

Desastre AIG

A AIG é um exemplo
de uma paixão que correu
mal. Os fundamentais
da seguradora eram
saudáveis e a cotação,
em setembro de 2008,
despencara 70%
desde o máximo.
A margem de segurança
parecia grande. Mas,
o mundo mudou,
o Governo americano
nacionalizou a AIG.
O título permanece
em carteira e quem segue
o investimento em valor
está a investir nele.
A AIG já pagou a ajuda dos
contribuintes, mas a sua
cotação vale 10% do preço
que a Casa de Investimentos
pagou.

Deutsche Bank alvo
de investigação

SUSPEITAS O Bundesbank,
banco central alemão, está
a investigar o Deutsche
Bank por ter, alegadamen-
te, ocultado mais de ¤9,2
mil milhões de prejuízo,
evitando um resgate finan-
ceiro. Três antigos colabo-
radores do banco acusam
a instituição de ter avalia-
do erradamente posições
em produtos derivados fi-
nanceiros, no valor de
¤100,4 mil milhões entre
2007 e 2009.

O QUE HUGO ROQUE
DIZ DAS EMPRESAS

Lucros no máximo, cotação
mais baixa do que há 10 anos.
Tem 68 mil milhões de dólares
(¤52 mil milhões) em caixa, um
balanço pouco endividado, paga
dividendos de 3% e tem uma
política de recompra de ações.
Transaciona a 11 vezes os
resultados atuais. É grande a
margem de progressão.

Vai gerar ¤7 mil milhões de free
cash flow em 2013 e tem o
endividamento mais baixo no
sector das telecomunicações.
Negócio diversificado, exposição
relevante a economias
emergentes. O dividendo é quase
10% (cotação ¤8,017)

O maior banco dos Estados
Unidos transaciona a 60% do
valor contabilístico (cotação
$12,15). Vai beneficiar da
recuperação do mercado
imobiliário americano. A Casa
de Investimentos começou a
comprar nos 5 dólares, mas
considera que a ação mantém
potencial de valorização. Prefere,
todavia, reforçar depois de o
título corrigir em baixa.

Mais de 60% dos
seus resultados
operacionais
procedem de fora

de Portugal. Os resultados
apresentam grande estabilidade,
a empresa paga um dividendo de
7,5%. Com alguma correção na
cotação atual (¤2,38) é uma ação
em que se deve apostar.

O negócio nos
Estados Unidos tem

rentabilidade e margem de lucro
atrativas. Gere a segunda maior
operação e-commerce, a seguir à
Amazon. Tem mais de 1300
milhões de dólares no balanço,
uma dívida reduzida e paga um
dividendo de 3,6% face à cotação
atual (13,07 dólares).

“OS PAÍSES QUE
ENFRENTAM
DIFICULDADES
PELOS ERROS
DO SECTOR
FINANCEIRO
DEVEM
MOSTRAR MAIS
RESPONSABILI-
DADE (...) SEM
CULPAR OS
OUTROS”
DURÃO BARROSO
Presidente da Comissão Europeia

24
de abril é a data limite
para as candidaturas ao
concurso Young Lions e à
Roger Hatchuel Academy,
que acontecem durante o
60º Festival Internacional
de Criatividade Cannes
Lions, entre 16 e 22 de
junho. Os regulamentos
estão em
younglions2013.mop.pt e
rogerhatchuelacademy2013.-
mop.pt

Lisboa vai correr
mundo em anúncio

PUBLICIDADE A Siemens es-
colheu Lisboa como cená-
rio para fotografar a cam-
panha mundial que promo-
ve o sistema de bilhética
dos transportes públicos
sem contacto, por ser nes-
ta cidade que a sucursal
portuguesa desenvolveu e
implementou esta tecnolo-
gia. A campanha, criada
pela Publicis Alemanha e
fotografada por João Cu-
pertino, mostra os contro-
los de acesso nas estações
da CP. A campanha de im-
prensa poderá ser veicula-
da nos 190 países onde a
Siemens está presente.

MobiPag permite
pagar no telemóvel

INOVAÇÃO O Centro de Ex-
celência em Desmateriali-
zação de Transacções
(CEDT) vai lançar neste
mês de abril o projeto-pilo-
to do sistema MobiPag,
que vai permitir fazer paga-
mentos de baixo valor (en-
tre ¤15 e ¤20) através de te-
lemóvel. O projeto tem ade-
são de operadores móveis,
bancos e universidades (U-
niversidade do Minho, Fa-
culdade de Engenharia da
Universidade do Porto e
Instituto Superior Técnico)
e está preparado para ser
exportado. No consórcio
de desenvolvimento estive-
ram envolvidas as empre-
sas Cardmobili, Creati-
vesystems, Multicert, Por-
tugal Telecom e Wintouch.

MERCADOS

Hugo Roque foi citado no “Wall
Street Journal” por escolhas certeiras

BREVES

Pfizer, Wells Fargo,
General Electric ou Cisco
Systems são exemplos
de recomendações
que se revelaram
certeiras

Um analista
de Braga
na alta roda


