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Maquinas de fazer diÍúeiro

O professor Jeremy Siegel demonstrou que as cem empresas do S&P500 que pagam
mais dividendos têm urna performance superior à do índice em cerca de 3% ao ano

Imagine que há trinta anos investiu
1000 dólares em Altria (antiga Philip
Morris, fabricante dos cigarros Marl-
boro) e as manteve em carteira até hoje.
Na altura, teria comprado 29 acções
ao preço de 34,50 dólares. Hoje, depois
de vários stock splire (divisões das acções
em mais unida-des) e spinoffs (a distri-
buição de novas acções de empresas
independentes formadas a partir de
negócios ou dMsões da empresa mãe),
teria em carteira:

. 700 acções da Altria - Tabaqueira
americana com interesses na área dos
ünhos e ser-üços financeiros,

. Quase 500 acções da Kraft Foods -
Empresa de produtos de consumo ali-
mentar e bebi-das.

. 700 acções da Philip Morris Inter-
national - Tabaqueira americana com
negócio fora dos Estados Unidos.

Estas posições valeriam cerca de
65 900 dólares. Melhor ainda, teria
recebido 32600 dólares em dividen-
dos. Se tivesse reinvestido esses divi-
dendos, em vez de quase 1900 acções
das três empresas (Altria, I(raft e Phi-
lip Morris International), teria mais de
7400 acções com um valor de 260 mil
dólares. Este valor inclui dividendos
de 91 500 dólares - quase o triplo do
rendi-mento recebido por quem esco-
lheu não reinvestir os dividendos. E a
cereja no topo do bolo é que hoje, sem
vender qualquer acção, estaria a rece-
ber anualmente 13 000 dólares em divi-
dendos.

Pensará o leitor que este exemplo da
Altria é meramente teórico. Na verda-
de a avó de Jim Mueller, analista do
site Motley Fool, fez algo semelhante.
No início da década de 60, comprou
acções da Elo<on e reinvestiu todos os
dividendos. Quando se reformou, 30
anos depois, com os lucros deste inves-
timento, comprou dois lotes de terra e
construiu a casa onde goza agora a sua
reforma. Por outras palavras, a Altria

não é o único exemplo de como inves-
tir em boas empresas e reinvestir os
seus dividendos pode tornáìo mais
rico ao longo dos anos.

O professor Jeremy Siegel, da Whar-
ton School of Business. demonstrou
que as cem empresas do S&P500 que
pagam mais diüdendos têm uma per-
formance superior à do índice em cer-
ca de 3% ao ano. Umavantagem de 3%
ao ano pode não parecer muito mas,
em dez anos, significa mais 900 euros
extra por cada 1000 euros investidos.

Como podemos encontrar agora
empresas que possam replicar esta
performance? Altria e Dxon úo "maqui-
nas de dinheiro" não porque eram
grandes empresas (apesar de o serem)
ou porque pagavam um dividendo -

nem todas as empresas que pagam
dividendos podem ser consideradas
máquinas de dinheiro - mas porque
aumentam consistentemente os seus
divi-dendos. E tinham a capacidade
de o fazer porque tinham lucros con-
sistentes. E sabemos bem o impacto
que o crescimento de lucros tem no
preço das acções.

Contrariamente ao que se possa pen-
sar, estas empresas não são raridades;
quase 20% das empresas do S&P500
aumentaram em mais de l0% os seus
diüdendos nos últimos 10 anos. Esta

lista inclui nomes tão familiares como
a McDonald's ícom um aumento de
dividendos de 46,5o/o ao ano), TJX Cos.
(corn 21,8o/o anuais), Newmont Mining
(L2,8Y") ou EOG Resources (25,9Y").

Estes retornos médios rivalizam com
a performance histórica de Warren
Buffett. Bastando, para tal, investir em
empresas bem geridas com uma his-
tória consistente de rentabilidades e
crescimento de resultados, com mar-
cas fortes e negócios sustèntáveis que
lhes permitem suporlar aumentos regu-
lares dos diüdendos. Definidos os negô
cios com as qualidades aponta-das, res-
ta-nos aguardar peÌo preço de entrada
que garanta uma margem de seguran-
ça, isto é, que proteja o capital investi-
do de evoluções desfavoráveis no negô
cio. Tal permitir-nos-á salva-guardar o
investimento e potenciar a sua renta-
bilidade futura.

Para os investidores é importante
saber se as suas carteiras de investi-
mento possuem acções que possam ser
máquinas de fazer dinheiro parao futu-
ro. E fundamental compráìas quando
estão baratas.

Votos de um próspero ano novo.
fuesidente do Conselho de Administração
Casa de Inaestimentos - Gestã.o de Patri-
mónìos,S.A,
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Emília O. Vieira

Altria e Exxon são "máquinas de dinheiro"


