
Hoje em dia, com o aumento exponencial 
de utilizadores da Internet, é cada vez mais 
comum vermos as empresas adotarem 
estratégias para vendas online. Os objetivos 
para a adoção destas estratégias são vários, 
dependendo do tipo de negócio de cada 
empresa. Por exemplo: incremento da 
venda direta; instrumento de marketing do 
produto e da própria empresa; possibilidade 
do consumidor efetuar comparações “na 
hora” com produtos similares; “facilidade” do 
acesso; etc. 
Esta tendência deverá continuar, até porque 
as empresas, paralelamente, também tem 
utilizado as redes sociais para fomentar as 
características dos seus produtos. Aproveitam 
a crescente utilização e dinamização de 
sites como Twitter (globalmente, com 11,5 
milhões de utilizadores em 2009 mas acima 
de 100 milhões atualmente…) ou Facebook 
como um perspicaz método auxiliar de 
marketing.

De acordo com uma pesquisa recente 
efetuada pelo Barclays no Reino Unido, quase 
metade dos utilizadores britânicos da faixa 
etária dos 25 aos 34 anos já são influenciados 
pelo “s-commerce (social commerce)” ou 
efetuam mesmo as suas compras através das 
redes sociais. O estudo indica ainda que este 
número apontará para 73% dos utilizadores 
em 2021 (nessa altura, poderá atingir 41% se 
considerarmos todas as faixas etárias).
A mesma análise indica que 70% dos 
consumidores britânicos que compram online 
já são utilizadores ativos das redes sociais, mas 
este número também tem tendência a crescer, 
dados os avanços registados para que o acesso 
aos canais de retalho e comunicação seja 
cada vez mais simplificado e rápido, seja por 
computadores, telemóveis ou tablets.
O método comercial da permuta é cada 
vez mais raro, tendo a característica social 
do comércio sofrido com o e-commerce de 
pura venda direta. No entanto, poderá vir a 

ser novamente relevante com a proliferação 
do s-commerce pois é normal que sejamos 
influenciados pelas ideias e recomendações 
dos nossos “Friends”, embora cada um de 
nós continue a ter as suas próprias convicções 
e ideias. Neste sentido, parece-nos muito 
adequada a petição (independentemente da 
característica publicitária que tem) lançada 
recentemente que visa “convencer” o líder 
do Facebook, Mark Zuckerberg, a mudar o 
botão do “Like” para que as pessoas possam 
ajustar as suas preferências, de acordo com o 
nível de satisfação de cada um.
Ainda de acordo com a pesquisa do Barclays, 
é interessante verificar como são influenciados 
os consumidores online pelas revisões e 
recomendações dos produtos existentes em 
websites e sites das redes sociais: a) 74% 
descobrem novos produtos de acordo com 
esse feedback; b) 35% baseiam a escolha 
do produto nesse feedback; c) 31% dos 
consumidores publica as suas próprias 

revisões e recomendações sobre o produto que 
adquiriu.
De qualquer forma, atualmente, o acesso 
habitual aos sites das redes sociais não é feito 
com o intuito de comprar qualquer produto, 
mas esta tendência poderá rapidamente 
alterar-se, com 61% dos britânicos a aceder 
a estes sites pelo menos uma vez ao dia (com 
algum equilíbrio entre homens e mulheres, 
com aquela percentagem a subir para 83% 
considerando aquela faixa etária dos 25 
aos 34 anos), pelo que esta metodologia de 
negociação pode ser poderosa.
As empresas que ainda não adotaram esta 
metodologia podem trabalhar com os 
seus parceiros financeiros que já dispõem 
de soluções específicas para este tipo 
de comércio. Inclusive, no caminho da 
internacionalização que muitas empresas 
portuguesas estão a adotar, esta estratégia 
pode ser bastante útil para a captação de 
consumidores no exterior.

O regresso do comércio “social”?
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“O mercado bolsista está cheio de 
indivíduos que sabem o preço de 
tudo mas não sabem o valor de 
nada”. 

Philip Fisher
  
O método de Investimento 
em Valor consiste em comprar 
negócios com fundamentos 
económicos soberbos, geridos por 
gente capaz e honesta, quando 
estão baratos. É simples, mas não 
é fácil.
Primeiro, a decisão de investir 
resulta de um processo de análise 
rigorosa dos dados fundamentais 
das empresas (balanços e 
demonstrações financeiras dos 
últimos 10 anos de atividade), 
dos negócios que lhes estão 
subjacentes e da sua capacidade 
de gerar um rendimento 
crescente no futuro. São avaliadas 
a qualidade do negócio, as 
margens operacionais, a evolução 
dos lucros, a rentabilidade dos 
capitais investidos, os níveis de 
endividamento, as vantagens 
competitivas dentro do sector 
e a capacidade de remunerar o 
acionista. 
Segundo, e porque nem todos os 
elementos de valor do negócio 
são revelados na análise dos 
documentos contabilísticos, a 
experiência, a capacidade de 
julgamento e o ceticismo são 
fundamentais para estimar o 
valor da empresa.
Terceiro, quando estimado 
o valor da empresa, devemos 
compará-lo com o preço a que 
está a cotar no mercado. Se a 
diferença entre preço e valor 
for grande, entendemos que 
o investimento se justifica por 
garantir ao investidor uma boa 
margem de segurança e permitir 

boas rentabilidades a prazo.
Quarto, e não menos importante, 
o investidor deve diversificar 
apenas o essencial, garantir 
um horizonte de investimento 
adequado e ter paciência e 
disciplina para aguardar que 
o preço a que o ativo cota no 
mercado se aproxime do seu valor 
intrínseco. Eventualmente, isso 
acontecerá.
A EDP enquadra-se no 
Investimento em Valor porque 
está barata.
A EDP - Energias de Portugal, 
SA gera, abastece e distribui 
eletricidade e gás em Portugal 
e Espanha. A empresa, através 
de subsidiárias, tem negócios 
de distribuição, produção 
e fornecimento de energia 
elétrica no Brasil e operações 
de geração de energia eólica (é 
o 3º maior produtor mundial) 
em Espanha, França, Bélgica e 
Estados Unidos. Cerca de 58% 
dos resultados operacionais da 
empresa (EBITDA – lucros antes 
de juros, impostos, depreciações e 
amortizações) são originados fora 
de Portugal.
A empresa apresentou, no 
passado dia 23 de Maio, o plano 
de negócios para o período de 
2012 a 2015. Os objetivos são a 
manutenção do seu perfil de risco 
operacional baixo (atualmente 
90% dos seus resultados derivam 
de contratos de longo prazo em 
atividades reguladas), o aumento 
da sua capacidade de geração 
de cash flows, o crescimento 
sustentável de resultados a 
longo prazo e a distribuição de 
rendimentos estáveis e atrativos 
aos seus acionistas.
A EDP espera crescer os seus 
resultados operacionais 5% ao 

ano e os resultados líquidos entre 
1% e 5% ao ano. Em 2011, os 
lucros líquidos totalizaram 1,124 
mil milhões de euros. A empresa 
pretende manter o volume de 
investimento anual em 2,1 
mil milhões de euros e reduzir 
o endividamento líquido da 
empresa para 3 vezes o EBITDA 
em 2015, valor que atualmente é 
de 4,5 vezes.
Para a concretização destes 
objetivos, a EDP terá a ajuda 
da China Three Gorges (CTG), 
o acionista chinês que adquiriu 
a participação de 21,35% do 
Estado português a um preço de 
3,45 euros por ação (53% acima 
do preço de mercado do dia 
anterior ao anúncio). Para além 
da participação acionista, a CTG 
vai financiar a EDP com uma 
linha de crédito de 2 mil milhões 
de euros e com investimentos 
minoritários em projetos de 
energia eólica com um valor 
de 2 mil milhões de euros. Isto 
significa que as necessidades de 
financiamento da EDP estão 
satisfeitas até 2015.
Recentemente, a EDP resolveu 
o dossier das chamadas 
rendas excessivas, acordando 
voluntariamente com o Governo 
um corte que custará à empresa 50 
milhões de euros por ano, o que 
corresponde a 2,5% dos resultados 
líquidos previstos para 2014.
A empresa propõe distribuir 
dividendos pelos acionistas 
equivalentes a 55%-65% dos 
resultados líquidos, a partir 
de 18,5 cêntimos. Este foi o 
dividendo pago em 2011 e 
representa uma taxa de dividendo 
atual de 10,99%. A EDP já 
aumenta dividendos há 7 anos 
consecutivos.

Quadro de resultados 
e dividendos por ação 

da EDP
Ano Resultados 

por ação
Dividendos 
por ação

2005 0,28 0,10
2006 0,26 0,11
2007 0,28 0,125
2008 0,30 0,14
2009 0,28 0,155
2010 0,30 0,17
2011 0,31 0,185

A cotação atual da empresa 
em bolsa é de 1,685 euros. 
Considerando que o resultado 
líquido por ação médio da 
empresa, para os próximos anos, 
se fixará pelos 0,30 cêntimos por 
ação, isto significa uma taxa de 
rentabilidade do investimento 
de 17,8% ao ano. Ou seja, em 
menos de 6 anos, a empresa 
gerará lucros suficientes que 
pagam a cotação atual da 
empresa. Nunca, na história da 
EDP, a relação entre o preço e 
os lucros gerados (PER – price 
earnings ratio) foi tão baixa. Por 
outras palavras, considerando os 
lucros que gera, nunca a ação da 
EDP esteve tão barata.
Historicamente, a EDP 
transaciona em bolsa a cerca de 
15 vezes os resultados líquidos 
por ação. Sendo um pouco 
mais conservadores e aplicando 
um múltiplo de 13,5 vezes 
ao resultado médio de 0,30 
cêntimos por ação, obtemos um 
valor intrínseco para o negócio de 
4,05 euros por ação.
Esta é uma estimativa de valor e 
não um “price target”. Para ser 
mais clara, não sabemos se este 
valor será atingido no mercado 
em 2, 3 ou 4 anos. Sabemos, no 
entanto, que eventualmente o 

mercado tenderá a reconhecer 
o verdadeiro valor do negócio. 
Sabemos que hoje, a este preço, 
estamos a comprar 1 euro por 
menos de 50 cêntimos.

Pontos fracos:
• Elevado endividamento,
• Exposição de 42% do negócio 
à economia portuguesa, que está 
em recessão,
• Risco da regulação,
• Liberalização da atividade e 
consequente concorrência.

Pontos fortes:
• Cash flows regulares,
• Necessidades de financiamento 
acauteladas até 2015,
• Estrutura acionista estável,
• 58% dos lucros operacionais 
gerados fora de Portugal.
Considerando que as taxas 
médias dos depósitos a prazo 
são de 3,27%, que o dividendo 
pago pela EDP a esta cotação 
de mercado é 10,99%  (a 
tributação fiscal é igual) e a taxa 
de rentabilidade do investimento 
é de 17,8%, o investidor em valor 
não terá dúvidas em aproveitar 
a oportunidade de investimento 
que a EDP oferece. 

AVISO: Esta não é uma 
recomendação de compra. A 
recomendação depende da 
situação  financeira de cada 
investidor, da composição do 
seu património financeiro, 
do temperamento adequado 
para suportar a volatilidade 
nos mercados financeiros e 
da capacidade de manter os 
investimentos o tempo necessário 
para que a oportunidade se 
materialize, ou seja, para que o 
preço seja igual ao valor.
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