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, Moat. O poder das
vantagens competrtrvas
Buffett apelidou.este conjunto de vantagens competitivas Moat, ou seja, o fosso,como os que existiam à volta dos castelos medievais para os piotegeí cíos inimìgos
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Emília O. Vieira

O investimento em valor pressupõe a
selecção de um conjunto limitado de
boas empresas cujos negócios subjacen-
tes tenham fundamentos económicos
soberbos, que sejam geridas por gesto-
res capazes e honestos e que estejam a
transacciona.r a preços sensatos. A ênfa-
se deve ser posta, primeiro, na procura
de bons negócios, os que têm grandes
vantagens competitivas e capacidade
para as manter por muitos e bons anos,
segundo, no desconto a que a ac@o tran-
sacciona no mercado em rela$o aovaÌor
justo determinado para a empresa.

E claro que uma exceÌente empresa
pode não ser um bom investimento se
comprarmos as suas acções sem mar-
gem de segurança AMicrosoft, em 2000,
já era uma empresa excepcional. Contu-
do, não era um bom negóeio e quem a
comprou ainda está a perder dinheiro.
O nosso objectivo na gestão de patrimô
nios financeiros é encontrar negócios
com características'excepcionais a pre-
ços sensatos. Osnçgócios medíocres, mes-
mo em saÌdo, não interessam ao investi-
dor em valor. Uma empresa que consi-
ga gerar retornos elevados no capitaÌ
investido durante muitos anos irá capi-
talizar a riqueza dos seus accionistas a
taxas de rentabiÌidade mais elevadas.

Para encontrar boas empresas com
grande potencial apÍazo, é necessário
concentrar os esforços na análise dos
negócios que Ìhes estão subjacentes e
determinar se essas empresas têm o seu
futuro protegido por atributos que,lhes
conferem vantagens competitivas durá,
veis. As empresas que conseguem fazer
isto não são comuns, uma vez que a
obtenção de retornos elevados ut ai .on-
correntes para o sector, o que reduz as
rentabilidades do negócio. No entanto,
aÌgumas empresas resistem aos ataques
da concorrência promovendo o seu cres-
cimento por períodos bastante alarga-
dos. As empresas deste género podem
preencher quaÌquer carteira de inves-
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timento em acções que tenha como
objectivo obter um bom retorno com
risco muito reduzido.

AÌguns exemplos de empresas com
grandes vantagens competitivas e que
ao Ìongo dos últimos 30 anos consè-
guirarh rentabilidades excepcionais:
Johnson & Johnson (retorno total:
5233o/o, i. e., 14,16% arnais), Elo<on MobiÌ
(retorno totaÌ: TIMoÁ i. e., I5,33o/oanuais),
Procter & GambÌe (retomo total: 5088%
i. e.,14,O6% anuais), \dells Fargo (retor-
no total:8408% i. e., 15,95% anuais) ou
Coca-Cola (retorno total: I0 202%,i. e.,
l6,69Yo anuais) têm sofrido competi-
ção intensa ao longo destes anos. No
entanto, continuam a gerar excelen-
tes retornos.de capital.

Existem características estruturais
específicas que permitem detectar este
tipo de empresas. Os atributos mais
comuns que conferemvantagens aum
negócio são:

1. Activos intangíveis, como marcas
fortes, patentes ou licenças regulató-
rias, que lhes permitdm vender produ-
tos e serviços que os seus concorren-
tes não conseguem replicar;

2. Produtos e serviços de que é muito
dificil os clientes abdicarem, por haver
custos de mudança que conferem à
empresa poder de fìxação de preços;

3. Efeitos de rede - uma força pode-
rosa de vantagem competitiva que pode
permitir marìter os concoÍTentes à mar-
gem por longos períodos;

4. Vantagens na estrutura de custos,
que podem ter origem nos processos
operacionais, na localização, na escala
ou no acesso priúlegiado a determina-
do activo (uma matéria-prim4 por exem-
plo), que permite à empresa disponibi-
lizar bens e serviços a preços mais bai-
xos que os concorrentes.

Warren Buffett apelidou este conjun-
to de vantagens competitivas Moat, ou
seja, o fosso, como os que existiam à
volta dos castelos medievais para os
proteger dos ini.migos e que, no caso
das empresas com fundamentos eco-
nómicos exceÌentes, contribuem para
manter a concorrência afastada do seu
negócio e rentabilidades excepcionais,

O objectivo do investidor ern valor é
ter em carteira negócios de primeira
classe. Ao longo de qualquer período
alargado, estes investimentos serão os
vencedores destacados face a outras
categorias de activos. Melhor ainda,
serão os mais seguros.
fuesidente do conselho de adminktração,
Casa de Inz.testimentos - Gestão de pàri-
mónios, S. A.
Escreae à sexta-feira
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