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Banca espanhola ganha menos 27%
Os lucros dos bancos espanhóis atingiram cerca de 2,7 mil milhões de euros, no primeiro 
trimestre, menos 27,5% do que em igual período do ano passado. O que se ficou a dever,
sobretudo, à necessidade de constituir provisões. As dotações de capital aumentaram 26% 
para saneamento dos ativos problemáticos, em especial aqueles relacionados com o setor da
construção. O rácio de morosidade era de 7% para os bancos individuais e perto de 5% para 
o conjunto da banca espanhola.

ISA é a primeira PME portuguesa no Alternext
A ISA – Intelligent Sensing Anywhere é a primeira empresa portu-
guesa a ser admitida à cotação no NYSE Alternext, um mercado do 
grupo NYSE Euronext dedicado às PME. A empresa de Coimbra, 
liderada por José Basílio Simões, é uma empresa de base tecnológica 
e opera no mercado da telemetria, com soluções implementadas nos 
cinco continentes.

“Nunca dependa de uma boa venda. 
Compre a um preço tão atrativo que 
até uma venda medíocre produz bons 
resultados”   Warren Buffett
A regra mais antiga do investimento 
é a mais simples: “compre barato 
e venda caro”. Isto é óbvio. O 
que significa realmente esta regra? 
Significa que devemos comprar a um 
preço baixo e vender a um preço alto. 
Mas o que é um preço baixo ou alto? 
Deve-se determinar o valor intrínseco 
do ativo, comprar a um desconto 
significativo desse valor e vender 
quando o preço de mercado estiver 
acima do valor.
Na Casa de Investimentos, analisamos 
os dados financeiros das empresas: 
lucros, cash flows, dividendos e ativos e 
atribuímos especial ênfase em comprar 
barato com base nestes indicadores.
No curto prazo, a psicologia dos 
investidores (tema que tratamos 
com maior profundidade na revista 
Exame de Junho) pode fazer com 
que uma ação cote a qualquer 
preço, independentemente dos seus 
fundamentos económicos. O investidor 
inteligente aproveita as quedas nos 
mercados financeiros para comprar 
excelentes ativos quando transacionam 
substancialmente abaixo do seu valor 
intrínseco.
A Johnson & Johnson (JNJ) é um 
investimento em valor, existe há mais 
de 130 anos e aumenta os dividendos 
há 50 anos consecutivos.
Fabricante e distribuidora americana 
muito diversificada com produtos e 
serviços nas áreas de cuidados de saúde, 
nomeadamente no sector farmacêutico, 
no sector de produtos de consumo e 
no sector de equipamentos médicos e 
de diagnóstico. A JNJ é uma empresa 
multinacional de grande dimensão, com 
vendas de 65 mil milhões de dólares em 
2011, 55% das quais tiveram origem 
fora dos Estados Unidos. A empresa 
opera numa estrutura descentralizada 
com mais de 117.000 empregados. No 
último ano, gerou “free cash flows” de 
12 mil milhões de dólares.
Nos últimos 10 anos, a empresa 
obteve um crescimento de resultados 
anualizado de cerca de 10%, com 
rentabilidades médias anuais no 
capital próprio de 27% e margens 
operacionais médias acima dos 25%. 
Estes indicadores revelam a consistência 
operacional da empresa e o elevado 
nível de eficiência em que opera.

A JNJ mantém um balanço 
conservador. Atualmente, a dívida da 
empresa tem um peso inferior a 35% 
do capital próprio. As maiores agências 
de rating de crédito – S&P, Moody’s 
e Fitch – atribuem à JNJ um rating 
AAA, o que significa uma posição 
extremamente conservadora e protegida 
por um negócio bastante saudável e 
gerador de excelentes resultados.
A empresa aumenta dividendos há 50 
anos consecutivos e distribui pelos 
seus acionistas 40% dos seus lucros 
anuais. Os lucros retidos são utilizados 
na recompra de ações próprias (outra 
forma de remunerar o acionista) e no 
financiamento da sua estratégia de 
crescimento; seja por intermédio de 
aquisições, seja pela via de investimento 
nas áreas de investigação da empresa 
(normalmente cerca de 10% das 
vendas).
Durante este período de crise, a JNJ 
aproveitou o facto de algumas empresas 
estarem a transacionar com grandes 
descontos do seu valor para as comprar 
(Mentor e Cruccel) e criar parcerias 
com empresas farmacêuticas de forma 
a expandir o seu portfólio de produtos 
e serviços (Elan). Recentemente, 
concluiu a operação de aquisição da 
Synthes, empresa suíça de dispositivos 
médicos, por 19,7 mil milhões de 
dólares. Aumentará substancialmente, 
desta forma, o peso da unidade de 
equipamentos médicos nas vendas da 
empresa.
Na unidade farmacêutica, a empresa 
enfrenta, tal como muitas das suas 
concorrentes, perdas de patentes de 
alguns dos seus produtos. No entanto, 
a empresa detém um portfólio robusto 
de produtos em desenvolvimento perto 
da fase de aprovação que contribuirão 
para reforçar as vendas da unidade 
farmacêutica.
A unidade de produtos de consumo 
enfrentou algumas dificuldades em 
2010 e 2011 com a recolha voluntária 
de alguns produtos defeituosos, 
causando danos de imagem à empresa. 
Estes problemas foram já reconhecidos 
pela administração, estando previstas 
medidas para os corrigir. O nível 
elevado de diversificação das atividades 
da Johnson & Johnson salvaguarda a 
posição da empresa. Nenhum problema 
específico terá peso suficiente para 
abalar a performance global da empresa.
Após a reforma do anterior presidente 
executivo, a JNJ nomeou um novo 

CEO em Abril passado, o veterano 
da indústria Alex Gorsky. Gorsky 
trabalha com a JNJ desde 1988, tendo 
presidido, nos últimos anos, à unidade 
de equipamentos médicos e liderado o 
processo de aquisição da Synthes. 
Grandes investidores em valor 
mantêm ou têm reforçado as suas 
posições na empresa, salientando 
o carácter conservador do negócio 
aliado ao potencial de expansão a 
nível mundial, bem como a exposição 
a um sector – o da saúde –  com 
muito boas perspetivas futuras devido 
ao envelhecimento progressivo da 
população, principalmente nos países 
desenvolvidos.
Em termos de avaliação, o Price 
Earnings Ratio (PER), que se traduz 
no número de anos que se demoraria 
a pagar a cotação da ação com os 
resultados do último ano, situa-se 
nos 13. Isto significa uma taxa de 
rentabilidade inicial do investimento 
(os resultados líquidos mais recentes a 
dividir pelo preço da ação) de 7,7%. 
O dividendo é superior a 3,6%, taxa 
superior à dos depósitos a prazo, e 
com boas probabilidades de crescer 
no futuro, como aliás aconteceu nos 
últimos 50 anos. Os seus resultados 
líquidos estão em máximos, enquanto 
que a cotação se mantém sensivelmente 
nos mesmos valores dos últimos anos. 
Em conclusão, trata-se de uma 
empresa que tem demonstrado uma 
performance operacional bastante 
acima da média. Desde 1980, a ação 
valorizou-se 14,57% ao ano, incluindo 
dividendos. No entanto, a cotação 
atual continua barata.  A  equipa de 
gestão tem sabido alocar o capital da 
forma mais eficiente e com um negócio 
bastante diversificado, mantendo-o 
com baixo risco e elevado potencial de 
crescimento. O nosso preço de compra 
é um pouco abaixo do preço a que está 
a cotar. 
Esta é uma boa proposta de valor.
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.

los líderes da Europa que costumam 
caracterizar-se por escassos e tardios, 
e passaram a exigir posições e medidas 
mais firmes e concertadas. As obriga-
ções soberanas do reino de Espanha 
e de Itália continuam a atingir níveis 
históricos e os mercados acionistas 
mínimos da última década. Serão as 
“eurobonds “ou as “projectbonds” as 
soluções para os problemas europeus? 
Serão mais um simples comprimido? 
Será criado um fundo para adquirir 
dívida de Espanha e Itália, como su-
gere George Soros? Estarão os alemães 
dispostos a pagar a crise do Sul da Eu-
ropa? Serão os custos políticos dema-
siado elevados? Será o fim do euro?

A resposta a todas estas perguntas 
terá de ser dada muito em breve pelos 
líderes europeus. Acreditamos que a 
situação atual não será sustentável 
por muito tempo. Serão necessários 
unidade e consenso nas medidas a 
tomar entre os países, algo que não 
tem acontecido até hoje. Estaremos 
muito atentos a todos os movimen-
tos que possam clarificar a situação e 
o futuro da moeda única.

tabela de rentabilidade publicada por 
aquela entidade tinha dois FIM da-
quela categoria (e classe de risco 5) no 
topo: o Santander Ações América (8,5 
milhões de euros sob gestão) e o Cai-
xagest Ações EUA (52,7 milhões sob 
gestão), com, respetivamente, 21,9% 
e 18,6% de rendibilidade efetiva anu-
al. 

A rentabilidade destes dois fundos 
é, ainda assim, inferior à registada na 
semana que terminou a 8 de junho, 
na última vez em que a “Vida Econó-
mica” analisou os dados da APFIPP. A 
rentabilidade era então, respetivamen-
te, 22,9% e 21%. 

Voltando à semana que acabou a 22 
de junho, o pódio das rentabilidades 
era fechado pelo fundo da classe de 
risco 3 Espírito Santo Obrigações Eu-
ropa (15,9% de rentabilidade e 28,3 
milhões sob gestão), seguido por um 
fundo da mesma sociedade gestora, 
o Espírito Santo Obrigações Global 
(com a mesma rentabilidade de 15,9% 
e 28,3 milhões de euros sob gestão). 

Os fundos das classes de risco 3 são, 
aliás, os mais presente neste “top” dez 
da APFIPP (são cinco ao todo). 

Há ainda dois fundos da classe 4 
(ambos da Caixagest) e um da classe 2 
(da Espírito Santo).
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