
Qualquer operação de investimento, após 
avaliação rigorosa, deve garantir a segurança 
do capital e um retorno satisfatório a prazo.

A avaliação rigorosa visa determinar o 
valor intrínseco da empresa/negócio e a sua 
capacidade de produzir retornos acima da 
média para os seus acionistas. O Investidor 
em Valor seleciona os negócios a ter em 
carteira, baseado nos seguintes critérios:

•	 Negócios que se enquadrem nas suas 
competências de análise;

•	 Negócios que demonstrem possuir 
vantagens competitivas duradouras no 
setor (pela marca, dimensão, rede, etc);

•	 Empresas com historial de resultados 
consistentemente altos e acima da 
média do setor/mercado;

•	 Empresas  com historial de 
rentabilidades de capital 
consistentemente altas e acima da 
média do setor/mercado;

•	 Empresas com balanços conservadores 
a curto e longo prazos, ou seja, com 
baixos níveis de endividamento;

•	 Empresas com administrações francas 
e capazes, com posição acionista na 
empresa e com provas dadas, em 
termos de maximização de valor para 
os acionistas;

•	 Empresas com estratégias de 
investimento a médio e longo prazos;

•	 Empresas que transacionam a um 
preço significativamente abaixo do 
seu valor intrínseco, com margem de 
segurança confortável.

O investidor inteligente deve concentrar 
nas carteiras essas oportunidades, de forma a 
obter retornos mais elevados e consistentes a 
médio e longo prazo.

A Cisco Systems é um exemplo 
de um excelente investimento em 
valor

A empresa norte-americana é líder mundial 
no fornecimento de equipamentos e software 
de conexão em rede na Internet. Os clientes, 
em todo o mundo, são institucionais, 
empresas e particulares com necessidades 
de soluções para a transmissão de dados, 
voz e vídeo. A empresa é liderada por John 
Chambers, CEO desde 1995. 

O domínio da empresa nas redes de 
informação é claro. A quota de mercado da 
Cisco nos ethernet switches, que servem para 

transmitir dados entre redes locais, manteve-
se acima dos 70% nos últimos cinco anos. 
Os custos de alteração de fornecedor para 
este género de sistemas são muito elevados, 
particularmente para aplicações críticas, em 
que a certificação Cisco continua a ser o 
standard da indústria para os administradores 
de redes.

Vantagens de escala significativas, custos 
de mudança elevados e uma reputação 
única nos canais de distribuição conferem 
à Cisco vantagens competitivas duráveis. 
O investimento contínuo em Investigação 
& Desenvolvimento de novos produtos 

proporciona aos seus clientes um excelente 
serviço, difícil de bater pelos seus 
concorrentes.

Os routers da Cisco, com 70% da quota do 
mercado mundial, são usados por empresas 
de telecomunicações e de televisão por cabo, 
entre outras. A empresa mantém praticamente 
um duopólio com a Juniper Networks.

Os routers e os switches representam 60% 
da facturação da empresa. A restante faturação 
resulta de negócios mais pequenos, embora 

alguns deles bastante rentáveis, como são os 
centros de dados ou os sistemas wireless.

Nos últimos anos a Cisco tem tentado 
entrar no mercado de produtos de consumo, 
onde não tem uma posição de relevo. Estes 
esforços desviaram o seu foco operacional para 
áreas onde não é particularmente competitiva. 
A empresa está a implementar um plano de 
reestruturação no sentido de se concentrar no 
desenvolvimento dos seus negócios principais.

Ao analisarmos a atividade da empresa nos 
últimos 10 anos, encontramos algumas das 
características que procuramos nas ações em 
que investimos:

Resultados consistentemente 
crescentes

Os EPS são os lucros por acção; os EPS 
CO são os lucros por acção das operações 
continuadas; e os FCF PS são fluxos de caixa 
libertos por ação. A empresa está a gerar cerca 
de 9 MM de dólares por ano de FCF, o que 
a dividir pelas cerca de 5,4 MM de ações 
emitidas pela empresa, se traduz num FCF 
por acção de 1,66.

Rentabilidade do capital 
consistentemente elevado

O ROE mede os lucros da empresa em 
relação aos capitais próprios. Nos últimos 10 
anos, a média foi de 17,8% e, nos últimos 
cinco anos, foi de 20%. A média das empresas 
norte-americanas é de 12%.

Balanço pouco endividado a curto e 
longo prazos

O crescimento do negócio foi 
acompanhado pelo crescimento sustentado 
do balanço da empresa, conseguido pelo 
aumento muito significativo do dinheiro em 
caixa e que, neste momento, representam 
cerca de 48 MM dólares (Caixa mais 
Investimentos de Curto Prazo).

Os lucros anuais, que foram sendo 
acumulados no balanço, permitiram à 
empresa um aumento muito relevante da 
componente do capital próprio. 

Este desenvolvimento harmonioso permite 
à empresa uma posição competitiva muito 
forte nas aquisições que considera relevantes, 
na emissão de dívida a taxas muito baixas 
(recentemente emitiu 2 MM de dólares com 
maturidade a três anos à taxa de 1,625%) 
ou na remuneração do acionista através de 
planos de recompras de ações. A Cisco iniciou 
a distribuição de dividendos em março de 
2011. O dividendo é agora de oito cêntimos 
por trimestre, o que equivale a 2% ao ano. 

Com um PER (preço da acção em 
relação ao lucros que gera) de 11 e em 
mínimos históricos, a diferença entre o 
valor da empresa e o preço a que está a cotar 
no mercado representa uma margem de 
segurança bastante confortável. 

Negócios com fundamentos económicos 
soberbos, geridos por pessoas honestas e 
capazes, comprados a preços sensatos, são 
a melhor forma de proteger e valorizar o 
património a médio e longo prazo.

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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EDP estabelece “project finance” na Bélgica
A EDP Renováveis estabeleceu uma estrutura contratual de “project finance” com dois bancos 
europeus para 57 MW na Bélgica. A dívida de longo prazo contratualizada ascende a 46 mi-
lhões de euros, sendo que a potência contratada corresponde a três parques eólicos. “A EDPR 
continua a diversificar as suas fontes de financiamento, através do acesso a estruturas de pro-
ject finance, contratadas nos mercados locais a custos competitivos. Desde o início do ano fo-
ram estabelecidos contratos sob este regime no valor de 223 milhões de euros.”

Escândalos penalizam resultados do Barclays
O Barclays obteve um resultado líquido de 480 milhões de libras (610 milhões de euros), no 
primeiro semestre, menos 76% do que em igual período do ano passado. Não fossem as provi-
sões e os escândalos que envolveram a entidade financeira britânica e os lucros teriam atingido 
mais de três mil milhões de libras, num acréscimo de nove pontos percentuais. Os custos cifra-
ram-se em mil milhões de libras, face à venda irregular de coberturas de taxas de juro a PME, 
a comercialização ilegal de seguros e a multa por manipulação das taxas de juro da Libor.

Os fundos monetários norte-americanos 
estão a sair dos ativos da Zona Euro. Os 10 
maiores fundos monetários dos Estados Uni-
dos – que têm a gestão de 614 mil milhões de 
dólares – reduziram em 33% a sua exposição 
aos bancos da Zona Euro, em junho, relativa-
mente ao mês anterior.

Agora, os títulos dos bancos da região da 
moeda única não representam mais do que 

8% do total dos ativos detidos por aquela 
dezena de fundos. Trata-se do nível mais bai-
xo desde 2006. Ora, acontece que, no verão 
passado, a fuga dos fundos monetários ame-
ricanos da Zona Euro provocou uma crise de 
liquidez dos bancos sem precedentes. É reve-
lador da desconfiança que existe relativamen-
te à banca europeia por parte dos operadores 
norte-americanos. 

Convém referir que as entidades financei-
ras europeias e os reguladores também deci-
diram reduzir a dependência desta fonte de 
financiamento, tida como demasiado volátil.

No total, aqueles fundos reduziram a sua 
exposição à Holanda em 41%, à França 
em 28% e à Alemanha em 26%. Fora da 
Zona Euro, os bancos britânicos também 
foram tocados. Os fundos americanos estão 

a transferir liquidez para mercados mais se-
guros, designadamente para o Norte da Eu-
ropa e para o Japão. As alocações para estas 
regiões aumentaram 15% e 11%, respetiva-
mente. O Deutsche Bank é o único fundo 
monetário doméstico presente na tabela 
dos 15 maiores fundos. A lista é composta 
sobretudo por bancos australianos, canadia-
nos e japoneses. 

Fundos americanos “fogem” dos ativos da Zona Euro




