
Millennium bcp melhor banco em Portugal                   
para revista EMEA Finance
O Millennium bcp foi distinguido como o “Melhor Banco em Portugal” pela revista EMEA Fi-
nance. Entre outros critérios, o júri distinguiu o banco liderado por Nuno Amado para as suas 
operações internacionais e a sua atividade em Portugal. A operação do Millennium na Polónia 
também é distinguida pela EMEA Finance, como Melhor Banco Estrangeiro a operar no mercado. 

Lucros da Brisa descem quase 60%
A Brisa, concessionária de autoestradas, registou uma quebra de quase 60% no seu resultado lí-
quido, para cerca de 10,4 milhões de euros. Este resultado negativo ficou a dever-se sobretudo às 
fracas receitas de portagens e aos elevados custos financeiros. O tráfego teve uma descida de 11%, 
enquanto os resultados financeiros sofreram o impacto da consolidação do Douro. A empresa está 
a sofrer as consequências da recessão económica, a par do aumento dos preços dos combustíveis.
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O resultado líquido acumulado 
do Millennium bcp no primeiro 
trimestre de 2012 atingiu 40,8 
milhões de euros, uma descida de 
54,8% face aos 90,1 milhões de 
igual período do ano passado. Esta 
quebra só não foi maior porque 
o resultado líquido das operações 
internacionais do banco cresceu 

56% (com o Millennium Bank, 
na Polónia, o Millennium bim, 
em Moçambique, e o Millennium 
Angola).

O rácio core tier 1 situava-se em 
9,2% a 31 de março, um pouco 
abaixo do valor registado a 31 de 
dezembro (9,3%), mas acima dos 
6,7% do primeiro trimestre de 

2011. O rácio de crédito sobre de-
pósitos baixou para valor inferior a 
138%, face aos 162% em 31 mar-
ço de 2011. 

Os números apresentam ainda 
uma subida de 8,8% dos depósitos 
de clientes face ao período homó-
logo – tendo a atividade em Por-
tugal aumentado 10,2% e a inter-

nacional 6,1% – e uma redução do 
crédito a clientes (bruto) em 5,4%, 
refletindo a descida de 7,3% na 
atividade em Portugal e em linha 
com o plano de liquidez. O pro-
duto bancário subiu 2,6% face a 
2011, beneficiando dos resultados 
em operações financeiras que com-
pensaram a quebra da margem fi-

nanceira (foi de 317,5 milhões de 
euros, menos 20,9% que no pri-
meiro trimestre do ano passado). 

O BCP realça ainda a contenção 
de custos. O banco indica que os 
custos operacionais caíram 0,2% 
numa base anual, beneficiando 
principalmente do desempenho da 
atividade em Portugal.

Resultados	do	Millennium	bcp	caem	55%

O Investimento em Valor é investir em 
bons ativos, que produzem rendimentos, 
comprados a desconto do seu valor justo.  
Ou seja, devemos comprar quando está 
barato, quando nos vendem 1 euro por 60 
cêntimos. É simples, mas está longe de ser 
fácil.

O gráfico abaixo apresenta as 
rentabilidades de várias classes de ativos 
desde 1926 até 2010. Ao longo destes 84 
anos, a taxa média de inflação foi de 3%, 
ou seja, um dólar em 1926, atualizado 
para 2010, valeria 12 dólares. Um dólar 
investido em Obrigações do Tesouro 
americano de curto prazo (T-Bills) teria 
obtido um rendimento médio anual de 
3,6%, o que até 2010 resultaria em 21 
dólares. Se tivesse optado por investir 
em Obrigações do Tesouro Americano 
de Longo Prazo, teria uma rentabilidade 
média anual no mesmo período de 5,5%, 
ou seja, 93 dólares. Finalmente, se  tivesse 
investido em ações de grande capitalização 
teria uma rentabilidade anual de 9,9%, 

o que, em valores absolutos resultaria 
em 2982 dólares, 32 vezes mais que o 
investimento em Obrigações do Tesouro 
Americano de Longo Prazo.

 Durante este período viveram-se 
tempos de grande incerteza: a Grande 
Depressão, a Segunda Guerra Mundial, 

várias recessões, os choques petrolíferos 
de 1973 e 1979, a bolha tecnológica e 
a crise financeira do subprime, da qual 
ainda estamos a recuperar. No entanto, 
as ações foram a classe de ativos que 
melhores retornos proporcionaram aos 
investidores.

Warren Buffett escreveu um artigo, em 
1984, intitulado “Os Superinvestidores 
de Graham e Doddsville”. Nesse artigo, 
Buffett elenca alguns investidores que, 
ao longo de vários anos, conseguiram 
retornos muito acima do mercado. Walter 
Schloss ganhou, durante 20 anos, 21,3% 
ao ano; Tom Knapp, da Tweedy Browne, 
conseguiu retornos de 20% ao ano; Bill 
Ruane, da Sequoia Funds, conseguiu 

17,2% anuais; Charlie Munger, sócio de 
Warren Buffett, ganhou, num período 
de 13 anos, 19,8%/ano. Todos estes 
investidores têm um patriarca intelectual 
em comum, Benjamin Graham.

No rescaldo da Grande Depressão, 
Benjamim Graham e David Dodd 
testemunharam o melhor e o pior nos 
mercados financeiros: do pico de 1929, 
até ao crash em outubro do mesmo ano 
e a implacável Grande Depressão. Em 
1934, desta sua experiência no mercado 
financeiro e do vasto conhecimento da 
teoria financeira, os dois professores da 
Universidade de Columbia, em Nova 
Iorque, construíram um modelo com 
o qual os investidores podiam filtrar 
centenas ou até milhares de ações e 
obrigações e identificar aquelas em 
que valia a pena investir. Esta filosofia 
de investimento é conhecida como o 
Investimento em Valor e Warren Buffett o 
seu mais famoso praticante.

O investidor em Valor é avesso 
ao risco e a decisão de investir é um 
processo de avaliação profunda dos 
dados fundamentais das empresas, dos 
negócios que lhe estão subjacentes e da 
sua capacidade de gerar um rendimento 
crescente no futuro. A partir dos balanços 
e demonstrações financeiras da empresa, 
avaliam-se 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 setor e a 
capacidade de remunerar o acionista.

Uma vez que nem todos os elementos 
que afetam o valor da empresa são 
revelados pelo escrutínio dos documentos 
contabilísticos, a experiência, a capacidade 
de julgamento e o ceticismo são 
fundamentais para estimar o real valor 
da empresa. Quando estimado, devemos 
confrontar esse valor com o preço a que 
está a cotar no mercado. Preço é o que se 
paga, valor é o que se recebe e da diferença 
entre o preço a que estamos a comprar 
e o valor intrínseco do ativo  obtemos 
a Margem de Segurança, a “almofada” 

necessária para proteger os valores 
investidos. Horizonte de investimento 
adequado, disciplina e paciência para 
esperar pelo preço certo de compra são 
essenciais para que o método tenha 
sucesso. Quando a cotação no mercado 
refletir o valor da empresa, é altura de 
vender.

É fundamental, para preservarmos 
o poder de compra do dinheiro no 
futuro, investir em ativos que produzam 
rendimento e comprá-los quando estão 
baratos. O grande problema para o 
maioria dos investidores – para além de 
não terem a capacidade técnica para fazer 
uma análise profunda da empresa e da 
sua capacidade de produzir riqueza para 
os acionistas – é o seu comportamento 
de imitar o que outros estão a fazer. 
Compram quando toda a gente compra 
(quando os ativos ficam caros) e não 
aproveitam para comprar quando as ações 
caem para preços que permitem excelentes 
margens de segurança.

Em agosto passado,  na Casa de 
Investimentos, aproveitando a reação 
negativa do mercado ao downgrade da 
dívida americana – uma queda de cerca 
de 20% em duas semanas – investimos 
nalgumas empresas excecionais que, sem 
qualquer justificação fundamental, ficaram 
baratas. Na altura, escrevi um artigo de 
opinião no Jornal i, “Ignore a Multidão”, 
em que justificava porque deveríamos 
investir em excelentes empresas 
americanas.  Só com más notícias é que 
conseguimos comprar ações de grandes 
empresas tão a desconto do seu valor 
intrínseco.

Do mesmo modo que quando vamos 
comprar mercearias aproveitamos 
os descontos nos produtos de que 
precisamos, devemos na Bolsa tirar partido 
de grandes descontos. Nesta altura, há 
excelentes descontos em ações. A prazo, a 
Bolsa recupera sempre.

Parafraseando John Maynard Keynes, 
quando todos concordarem com os 
méritos do investimento em ações, já o 
mercado terá subido substancialmente.

Investimento em valor: compre ações em saldo
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Rentabilidades das várias classes de ativos nos Estados Unidos, de 1926 a 2010. Fonte: Ib-
botson.


