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Cinco fontes do valor

Aos investidores importa saber se nas suas
que possann ser máquinas de fazer dinheiro
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carteiras de investin'lento têm acções
para o futuro
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Investir é abdicar de algum consumo
no presente para garantir maior consu-
mo e segurança no futuro. O verdadei-
ro risco de um investimento deve ser
medido pela probabilidade de causar ao
investidor uma perda de poder de com-
pra no futuro, não apenas porque per-
de parte do capital mas também quan-
do a remuneração desses investimen-
tos não compensa a inflação.

Investimentos denominados em deter-
minada moeda e que incluem fundos
no mercado monetario, obrigaÉs, depô
sitos bancários e outros instrumentos,
são investimentos arriscados. ao con-
úário do que se possa pernar. Estes inves-
timentos, para além de comportarem
riscos, têm remunerações muito limi-
tadas.

Outra categoria de investimentos
incluem activos que nunca produzirão
nada e que são comprados pelos inves-
tidores na expectativa que outros, no
futuro, os comprem a um preço mais
elevado. O ouro, que tanto tem fascina-
do tantos investidores - motivados pelo
medo- é um exemplo de um activo que
não produz nada e que precisa de atrair
diariamente muitos compradores para
escoar a produção que todos os dias é
colocada no mercado.

A nossa preferência é o investimen-
to em activos que produzam rendi-
mentos e que são, certamente, mais
seguros. Acreditamos na capacidade
extraordinária que algumas dezenas
de empresas têm para produzir bens
e serviços que o mundo inteiro preci-
sa e irá continuar a consumir. Acredi-
tamos que negócios de primeira clas-
se como a Microsoft, Wells Fargo, Pfi-
zer, Total, Novartis, General Electric,
Wal-Mart, Johnson & Johnson, entre
outras, continuarão a beneficiar de
enormes vantagens competitivas, a
gerar retornos excelentes e a produ-
zir lucros excepcionais para os seus
accionistas.
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O investimento nestas grandes mar-
cas mundiais - empresas com grandes
vantagens competitivas e com balan-
ços com pouca dívida - está a propor-
cionar aos investidores a possibilidade
de terem acesso a 5 fontes de rendi-
mento/valorização para os próximos
anos. As 5 componentes de valor:

1. Diüdendos - estes negócios estão a
distribuir, em média, 2% a 4% de divi-
dendos pelos seus accionistas, numa
altura em que as taxas dejuro de esta-
dos soberanos, com ratings AAA, se
fixam perto dos2o/o. Esta é uma situa-
ção inédita nos últimos 50 anos.

2. Recompra de acções - estas empre
sas, suportados pelos seus balanços for-
tes e capacidade de geração de cash
flows, estão a recomprar acções, que é
ouffa forma de remunerar o accionis-
ta. Em média, estão em condições de
recomprar anualmente 2o/o de acçóes
próprias nos pródmos anos.

3. Ajustar preços para inflação - as
vantagens competitivas que sustentam
estes negócios permitem que quaisquer
aumentos de custos, na produção dos
seus produtos ou serviços, possam ser
passados para o preço final, não afec-
tando a sua rentabilidade. Este factor
pode significar mais2o/o de rendimen-
to médio.

4. Crescimento económico - estas
empresas estão presentes em todo o

mundo. Estão expostas ao crescimento
económico, não só dos países desenvol-
üdos de onde são originárias, mas tam-
bém ao crescimento mais acelerado das
economias emergentes. Será de espe-
rar que os seus resuÌtados Ìíquidos acom-
panhem o crescimento real médio espe
rado para estas economias, que será
superior a 3% ao ano.

5. Reavaliação para a média normal -
estas empresas estão subavaliadas em
termos históricos. O mercado, aprazo,
regressará para níveis normalizados de
avaliação. Verificamos que, em média,
estes negócios estão a ser avaliados a
cerca de 12 vezes os seus lucros actuais,
sendo a média histórica de 16. Anuali-
zando o potencial de valorização em 5
anos, temos mais uma fonte de valori-
zação, superior a 6% ao ano.

Adicionando estas componentes de
valor, estamos perante oportunidades
de investimento que, para os próximos
anos, poderão proporcionar rentabili-
dades superiores a 15% ao ano.
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Negócios de primeira classe têm vantagens cornpetitivas


