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Tesla, fabricante automóvel norte-
-americana liderada por Elon Musk, 
teve no último ano prejuízos de qua-
se 700 milhões de dólares, vendas 
de 7 mil milhões (70 mil veículos) e 
a sua capitalização bolsista ultra-
passou os 50 mil milhões de dóla-
res. A General Motors (GM), lendá-
ria construtora de Detroit, teve lu-
cros de 9,7 mil milhões, vendas de 
166,4 mil milhões (10 milhões de 
automóveis) e apresenta uma ca-
pitalização bolsista também próxi-
mo dos 50 mil milhões de dólares. 
A Ford, outra histórica construto-
ra norte-americana, teve lucros de 
4,6 mil milhões, vendas de 151,8 mil 
milhões (6,6 milhões de veículos) e 
a capitalização bolsista é de 45 mil 
milhões. Mas ao contrário da Tesla, 
cujas acções subiram mais de 40% 
desde o início do ano, as acções da 
GM e da Ford caíram recentemen-
te com receios de que as vendas de 
automóveis tenham atingido um 
máximo cíclico. 

O “Sr. Mercado” considera que a Tesla va-
le mais do que a GM e a Ford, apesar dos núme-
ros reportados em 2016. “É uma loucura”, de-
clara Bruce Greenwald, professor da Columbia 
Business School, acerca da cotação das acções 
da Tesla. “Os investidores acreditam que a Tes-
la vai dominar um mercado que nenhuma em-
presa alguma vez dominou”. A Tesla é um exem-
plo clássico das chamadas story stocks, empre-
sas que enfeitiçaram de tal forma os investido-
res que o preço das suas acções se torna imper-
meável a qualquer das medidas tradicionais de 
avaliação. A história é boa de mais para não ser 
verdade. Recordam-se da bolha dotcom?

A Tesla promete veículos eléctricos autónomos, potentes, fiáveis e se-
guros, impulsionados por baterias que não prejudicam o ambiente. A no-
va tecnologia de condução autónoma reduzirá drasticamente ferimen-
tos e mortes de ocupantes e peões. A Tesla salva vidas! Mais, a Tesla, com 
a sua tecnologia solar e de baterias, “está a reinventar a rede eléctrica”. 
“Esta é uma oportunidade ainda maior que os carros”, proclama Ron Ba-
ron, dono de 1,6 milhões de acções da Tesla.

A ATRACÇÃO PELAS HISTÓRIAS
Durante séculos, o conhecimento era transmitido de geração em geração 
através de histórias, contadas e recontadas, talvez ganhando uns pontos 
e perdendo outros. Yuval Harari, autor de “Sapiens: Uma breve história 
da humanidade”, argumenta que a razão pela qual as histórias têm tan-
to poder sobre nós é que nos ajudam a  ligarmo-nos uns aos outros e são 
muito mais memoráveis do que os números.

Uma boa história pode fazer uma diferença brutal no sucesso de uma 
empresa, particularmente no início da sua vida. Os seus fundadores ou 
gestores sabem que, para construí-
rem um negócio de sucesso, além do 
produto ou serviço, é fundamental 
contarem uma história convincente 
de como a empresa vai conquistar 
o “mundo”: convencer investidores 
(para angariar capital), convencer 
consumidores (para ganhar mer-
cados e gerar lucros) e convencer 
trabalhadores (para extrair o má-
ximo potencial). Uma vez que as 
histórias apelam à emoção, mais 
do que à razão, podem incentivar 
a irracionalidade e levar-nos a fa-
zer coisas sem sentido mas que nos 
fazem sentir bem. 

No seu livro “Pensar, Depressa 
e Devagar”, Daniel Kahneman, Pré-
mio Nobel da Economia em 2002, 
apresenta vários estudos e demons-
tra que as histórias têm muito mais 
poder sobre as pessoas se estas ti-
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verem que fazer inferências  e liga-
ções. Surpreendentemente, quanto 
menos informação têm sobre de-
terminado assunto, mais facilmen-
te constroem uma história coe-
rente e a memorizam. As ligações 
que fazem podem muito bem ser 
aquelas que “o contador da his-
tória” quer que façam. Os estudos 
concluem que quanto maior for a 
ligação emocional entre o “con-
tador da história” e os “ouvintes”, 
mais tempo a história é lembrada 
e mais forte é o impulso para agir. 
Não admira que “os contadores de 
histórias” as “desenhem” para en-
corajar os investidores a atribuir 
maior valor aos negócios.

ENCANTO  
PELOS NÚMEROS
Ao longo da história, o uso dos números era limitado. Recolher e guardar 
grandes quantidades de dados era muito intensivo em termos de mão-
-de-obra e a sua análise difícil e cara. Hoje, o mundo da “Big Data” per-
mite aceder a dados que qualquer um pode analisar.

Num mundo de incertezas, os números oferecem-nos uma sensação 
de precisão e objectividade e servem de contrapeso às histórias. No en-
tanto, muitas vezes, essa precisão é ilusória e existem incontáveis formas 
pelas quais os números escondem vieses comportamentais.

Os cientistas comportamentais concluem que a sobrecarga de in-
formação a que somos sujeitos todos os dias, e que nos puxa muitas ve-
zes em direcções opostas, faz com que, ironicamente, o nosso processo 
de decisão seja cada vez mais simplista e irracional. Somos atraídos por 
histórias que podem levar-nos à fantasia, o que é um problema quan-
do investimos. Por outro lado, os números permitem-nos ser disciplina-
dos nas apreciações, mas sem as histórias por trás podem tornar-se nu-
ma fonte de enviesamento. 

É crucial aliar os números e as histórias no investimento e nos negó-
cios. A avaliação é a ponte que os une, que obriga a que cada lado exija 
mais do outro: força os “contadores de histórias” a rever as partes que são 
improváveis ou pouco plausíveis, e força os adeptos dos números a re-
conhecer quando os seus cálculos geram uma história que não faz sen-
tido ou não é credível.

O QUE FAZER?
Começamos por conhecer a história da empresa que estamos a avaliar, 
o negócio em que opera, a concorrência, as suas vantagens competi-
tivas e a capacidade de as manter a prazo. O professor de avaliação de 
empresas da New York Stern School of Business, Aswath Damodaran, 
advoga no seu livro “Narrative and Numbers”, que é preciso responder 
a algumas perguntas sobre a história, tais como: é possível? é plausí-
vel? é provável? Nem todas as histórias que são possíveis são plausíveis 
e de todas as histórias plausíveis apenas um punhado são prováveis. 

O passo seguinte é ligar a história 
aos números que determinarão o va-
lor da empresa: são os números que 
nos guiarão até à avaliação do negó-
cio em que baseamos as decisões de 
investimento. Há, no entanto, um pe-
rigo. É natural que fiquemos ligados à 
nossa história e que encaremos qual-
quer crítica como uma afronta pes-
soal. Embora seja importante poder-
mos defender a nossa história, é es-
sencial manter a mente aberta a ques-
tões, comentários e críticas e as uti-
lizemos para modificar, adaptar ou 
alterar a nossa narrativa.

Desde muito cedo obrigam-nos 
a escolher letras ou números. A es-
pecialização leva-nos a adquirir ca-
da vez mais competências numa 
das áreas e a ignorarmos a outra. 
Nas palavras de Damodaran, se o 
lado esquerdo do cérebro coman-
da a lógica e os números, e o lado 
direito controla a intuição, imagi-
nação e criatividade, isso signifi-
ca que passamos a vida a utilizar 
apenas metade dos nossos cére-
bros. O Investidor em Valor usa as 
duas metades. J

CORRIDA AVASSALADORA
A valorização de 42% das acções da Tesla desde o início do ano levou a que a 
10 de Abril, pela primeira vez, a empresa de Elon Musk ultrapassasse os 50 mil 
milhões de dólares de capitalização bolsista, superando assim os gigantes do 
sector Ford e General Motors.
Fonte: Bloomberg e Yahoo Finance.
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